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 1!,יסיפ יחי -- תמ רוית'ג

 אל םלועמש בשחמה תא רציילמ הלדח מבי
 קר .רוינו'ג יסיפ ,הפוריאלו לארשיל עיגה
 ותאבה תוושפא לע ונרמיה םדוק ןוילגב
 .יח לכל םייח "ןטוב" קבש ,הנהו לארשיל

 יקלח רצייל ךישמת יכ מבי העידומ ,םנמא
 השק היהי םלוא .דועו תונכות ,בשחמל ףוליח
 תודיחי ילעב יפלא תורשע ענכשל דואמ
 היה םתושרבש בשחמהש ,ב"הראב ,תורקי
 האר) בוט בשחמ היה רוינו'ג .תיאדכ הקסע
 רקי היה ,םלוא (יררה סמס לש ותעד תווח
 תובר תולקת וב ויה םינושארה וימיב .ידמ
 .הנוכנ קווש אל אוהו

 רוציי קספוה ,לירפאל ןושארהמ לחה
 םינורחאה םישדוחבש רחאל תאז .בשחמה
 ,ותריכמ תא תויחהל החוכ לכב מבי התסינ
 ,ריחמב תיטסארד התחפה תועצמאב םא
 יתלבה ויתודלקמ לש (!םניח) הפלחהב

 "ןטקה ילרא'צ" םוסריפ עסמבו תוחלצומ
 .םירקי םירלוד ינוילימ 40 יוושב

 הדשמ שורפת מבי םא רורב אל ןיידע
 עובשב ,ריכזהל םלוא .םיישיאה םיבשחמה
 העבשב היתוינמ ודרי ,רוינו'ג לע הזירכה ובש
 לת אל הז קרוי וינו ,תיקרויוינה הסרובב ,זוחא
 ...םישדוח לש היילע וז זוחא העבש ,ביבא
 "ניא סאסקט ירגוב ,םינקירמאה םיעיקשמה
 בוט ועדי ,םירחא םיִלָפנו וקלוק ,סטנמורטס
 יאדכ אל םהילא םיקווש שי ,המצע מבימ רתוי
 .סנכיהלו תוסנל וליפא

 יכ םירובס םיפיקשמ ?שדח בשחמ היהי
 ,שדח בשחמ מבי גיצת ,אבה סמטסירק דע
 ",ותישארב ימימ הלוח היה רוינו'ג" .לוז
 -רטויפמוק תשר שיא ,סנומציפ טאמ רמוא
 תא ריאשת אל מבי .רוזחת מבי םלוא" .דנאל
 ".לפאל הגועה לכ
 םיישקב זוחא ,ולוכ םייתיבה םיבשחמה קוש
 רפסמ םימי האב מבי תעדוה .הלא םימיב
 -ואמ האיצי לע העידוה ,הדיצמ לפאש רחאל
 אלו ,רוציי ידבוע תואמ לש שפוחל תנגר
 רוינו'ג היה אל מביל .אקווד חספה גח ללגב
 ךסמ "ישוקב" רלוד ןוילימ 150 ,ליד גיב
 ,לפאל .(!!!) דראילימ 46 לש תוסנכה
 ,2 לפא יבשחמ רוציי וק :רתוי תיניצר הייעבה
 ,רלוד דראילימ ויווש ,השפוחל אציש
 .תוללוכה היתוסנכהמ םיעבר השולשכ

 ",הייעבב וניא םייתיבה םיבשחמה קוש"
 .טסווקהטאד שיא ,טיווהד ןמרונ דגנכ ןעוט
 קיפהל תוכישממ ןלוכ ,לפא ,יראטא ,רודומוק
 .רלוד ףלאמ תוחפ םיוחמותמה םיבשחמ
 לבא ,שרגמהמ דחא ןקחש דרי ,עגרכ"
 ".קחשל הכישממ הלוכ הצובקה

 חוטב םיבשחמה קוש ,היהי אל וא היהי
 הרוצב יסיפ יריחמ תא דירוהל תדמוע מביש
 2 יסיפ ,שדח בשחמ תזרכה תארקל,תיטסארד
 .בורקב
 סלק רן 0

6 

 ף-ן-ס-מ
 1 8 ד 2

 תויזחת ,תויזחת

 תבשחנה ,16 תרבח שיא אוה ןמקאז םאיליוו
 תולודגה רקחמהו יוזיחה תורבחמ תחאל
 םאיליוו .ןהבש תונמיהמהמו ,םלועב רתויב
 ףאושו ךלוה ןהילא ,תודוקנ 13 עבק ןמקאז
 הלא תויזחת .וזה הנשב םיבשחמה קוש
 .הנורחאב ךרענש 16 סנכ תא תומכסמ

 "לוב" ןמקאז עלק תמדוקה הנשב ,בגא
 סרפל קיפסמ .ויתויזחת 13 ךותמ עשתב
 ?הנשה הזוח אוה המ .וטוטב ישימח
 התדוה רבכ מבי .מבי רובע השק הנש <
 יתועמשמ לודיג תוארהל השק הל היהיש
 ןמקאז .הנושארה הנשה תיצחמב היחוורב
 תיצחמב םג רפתשי בצמהש רובס וניא
 רתוי הברה תויתוהמ תויעב מביל" .תרחאה
 ,תישאר .עבוק אוה ",רוביצב תועודי רשאמ
 "נכה לע ךמתסהלו ךישמהל הלוכי הניא מבי
 .הנשה הריכמל הריכח תובסהמ תועובק תוס
 המצע תא בצמל ןיידע השקתמ מבי ,תינש
 תתמעומ איה םש ,םייניבה תוכרעמ חטשב
 .לטיגיד לומ הקזוחב
 תא ליפהל וסניו וברעתי םיאקיטילופ =
 םיסנמ םתוא םייגולונכטה "תרושקתה יפקעמ"
 הפירחה היילעה דגנכ ,ב"הראב םשייל תעכ
 ./\18' תולעבבש םינופלטה יתוריש יריחמב

 יהוז .טרדנאטסל וכפהי ב"ק 256 יבבש
 הרישיה תועמשמה ."תיסחי החוטב" תיזחת

 ןורכיז ילעב ורקימ יבשחמ רתויו רתוי
 אוה ,האבה הנשב .רתוי וא ב"מ 1 לש םאר
 .ב"מ 1 לדוגב ,ינקתה בבשה היהי ,רמוא
 תוכרעמל םייופצ היהנ ,היהי ךכ רשאכ
 -ארג תויורשפא תולעב ,רתוי תובוט הרמוח
 יבשחמב םג -- תולועמ עבצ תויורשפאו תויפ
 .ורקימ
 הארי ,הנשה רבכ .יטפואה קסידה תסינכ <
 (רזייל) םייטפוא םיקסיד יפוסה שמתשמה
 .םיתב ינוילימב ינוציח ןוסחיא ול ועיציש
 וידוא תוכרעמ ,ואדיו ןיב ,ברקתמה דוחיאה"
 ירצומב שדח םלוע רוציי ,םיבשחמו תולועמ
 ".דואמ בורקה דיתעב הקינורטקלא
 תובקעב .ודרי יסיפ תונכות יריחמ <
 קיִקדייָס תונכות לש תררחסמה ןתחלצה
 רלוד םישימחב תורכמנה ,לאקסאפ וברוטו
 יריחמב תיטסארד הדירי ןמקאז הפוצ ,תחאה
 תולודגה תורכחה" .תורחתמ יסיפ תונכות
 תונטקל םלוא ,הליפנה תא טעמ בכעל וחילצי
 תונכות :הדיחיה םויקה תרירב היהת וז
 תואמ המכב םוקמב ,רלוד האממ תוחפב
 קיתעהל יאדכ תוחפ היהי ,ליבקמב ".הדיחיה
 ! תונכות
 עבוק ,גז בבש .80286 לטעא תנש *
 תורשע ידי לע ףדעומה מ"עיה היהי ,ןמקאז
 ושמתשי םינרציהמ םיבר .הנשה הרמוח ינרצי
 וללכי םירחא םיבר .\1 ימאות רצייל ידכ וב
 ,םיצבק יתרש ,תוימוקמ תותשרב ותוא
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 םיבשחמו

 .דועו םישמתשמ"בר תוכרעמ
 .םילוזו חפנ-יבר םיחישק םיטילקת <

 וכפהי ב"מ 20 לדוגב םיחישק םיטילקת
 (ב"הראב) םריחמ דרי ,ליבקמבו .המרונל
 .81,000-מ תוחפל
 ןימאמ ןמקאז .ולפי אל יסיפ ימאות ינרצי <
 ,ידנאט ,טינז ,קאפמוקכ תורבח לש ןתלוכיב
 ךישמהל ,הנורוק וליפאו םינוש םיינפי םינרצי
 ,רובס אוה ,הנתות וז תלוכי .הנשה םג דורשלו
 עיבצמ אוה .ךומנ ריחמב /\1 ימאות תקפהב
 דועב ,םאות רצייל רבכ החילצהש ורפייק לע
 .הלש בשחמה תולקתב ןיידע תקבאנ מבי
 ,הנשה .הצק ישמתשמלו יסיפל לאקסאפ <

 לאקסאפ תפשל קיסייב תפשמ םיתנכתמ ורבעי
 לאקסאפ וז היהת .תפדעומ תונכית תפשכ
 תפשכ ,לאקסאפ תויומד תופש וא המצע
 ,הלוזה ,וברוט לש לאקסאפ .אוסוכטו 2
 לש התייחתל סיסבה תא הרציש וז איה
 .הפשה
 תחא .רודומוקו יראטא לש ןכרד חלצת <

 32 בשחמ רצייל וחילצי ,תורבחה יתש וא
 תויורשפא לעב ,68000 בבש ביבס תויביס
 "שוטניקא'ג"ב ןימאמ ןמקאז .עבצו הקיפארג
 אל וילע) רודומוק לש "הגימא"בו יראטא לש
 םייושע הלא םיבשחמ" :(ןיידע רבד עודי
 קושה לש העידיה אהב םיבשחמה תויהל
 ".הנשה יתיבה

 ,הנשהש ןימאמ ןמקאז ."םיתרשה תנש" =
 תותשרל תוריש תוכרעמ לש בר רפסמ ורצוי
 "פדמ ,םינותנ יסיסב ,םיצבק יתרש ,תוימוקמ
 ,תוריהמ יסיפ תוכרעמ" .דועו רזייל תוס
 80% תשר תוססובמו תולקב תורשקתמה
 ." ךרדה וז -- תימוקמ
 תנכוסמה ותיזחת וז .לופי* הריכחה קוש<
 תיברה ירעש ,םלוא .ןמקאז הדומ ,רתויב
 ךיראהל תלוכיה רסוח ,תורידת םינתשמה
 םידימתמ םייונישו תובר תונוכמ לש ןהייח
 לש ותעיקשל ליבוהל םייושע יוסימה יקוחב
 .ב"הראב ,הז קנע קוש
 -חתה תורמל .לטניא תא שוכרת אל מבי *
 לש יוושכעה הקלח תורמלו ,הז ןוויכב תויז
 שוכרלמ מבי ענמית ,החילצמה הרבחב מבי
 םיישקל לטניא עלקית אל םא .לילכ לטניא תא
 רוכמלמ הישאר וענמיי ,התלצה ובייחיש
 .לוחכה קנעל הנממ םיפסונ םיקלח

 שוטניקאמ תא הליצה לפא
 יתלבו רצק יטפשמ קבאמ .תועט וז ןיא ,אל
 "בליסנפב טפשמ תיבב םייתסה ,טעמכ עדונ
 "קאמ" םשב שומישה דגנכ העיבתה תא .הינ

 םיכר םירצומ תרציימה הנכות תרבח השיגה
 :511א/ 36%"  םהבו 5א/46" תמודיקב
 .דועו או 65

 רא העבת ,1966 זאמ תמייקה ,הרבחה

 - טדר לש יפקה דויצ םע

 .עיזהל קיספי ךלש בשחמה
 יוביגו תורש םג אלא הלועמ דויצ קר אל לבקמ התא טדרמ םיבועחמל יפקיה דדיצ הנוק התאועב

 תומדקתמ תויגולונכט קוויועב לא וועיב הליבומה הרבחהמ

 הרוועהמ םירצומ לבקמ התא :רצומה תיינק םע הליחתמ ,חחקלה ,ךתיא םיסחיה תכרעמ טדרב

 .הלועמ תורועו יוביג תכרעמו הנווארה

 טדר לש תוחוקלה גוחל התא םג ףרטצה

 03-483211 ילטב ךתורועל דמוע תוריכמה תווצ



 ןגומה ,אא6 חנומב שומישה לע לפא
 .התנעטל

 .התחדנ העיבתה

 "הרזחב ךפסכ לבק ?בוט אל"
 קוידב וניא הז ןיעמ טפשמ ?םינימאמ םתייה
 איה מבי אקווד םלוא .םיבשחמה קוש תלחנ
 .ותוא העבטש וז

 תנכות לע רבעש שדוחב הזירכה מבי
 תורבח תובייחתמ ,ללכ ךרדב .ּויופוט תונולחה
 .יזיפה טילקתה לע תוירחאל םלועב הנכות
 איהו יתרגש יתלב דעצב הטקנ מבי םלוא
 אל םא" ,םוי 90 ךות אלמ יפסכ רזחה העיצמ
 ןהש יפכ ",הנממ תושירדה תא הנכותה אלמת
 .הלעפהה ךירדמב תובותכ

 החותפ ,דלרוופניא ןעוט ,וזכש הרדגה
 ךירדמב תוחטבהה תחא ןכש םיבר םישוריפל
 תא לעייו ךתוירופ תא ריכגי רצומה" ,איה
 הז ךתושרב תומייקה תונכותב שומישה
 ".רבכמ

 -סמל הבחרה תנכות איה ,ריכזהל ,ּויופוט
 ,תונוש תונכות המכ לילכהל תלגוסמה ,סוד
 .תינמז וב ןתצרהל ,הלעפהה תכרעמב

 טילחהל השקתמ יראטא
 ,הלש "שוטניקא'ג" 81 תרדס לע האג יראטא
 תכרעמב תולודג תויעבב תטבחתמ םלוא
 יראטא .םישדחה םיבשחמה לש הלעפהה
 תחאה ,הלעפה תוכרעמ יתש ןיב רוחבל הסנמ
 ,תרחאהו (105) לימארט קא'ג םש לע הייורקה
 ונא ךכ ,הנורחאה וז .ןוסיי'ג דוקב הייורקה
 ,רתוי םיבוט םיעוציב תלעב איה ,םיעמוש
 םיצבק רודיס לע טולשל תלגוסמ רקיעבו
 .בשחמל ןנכותמה חישקה טילקתב יכראריה

 היהי ,יראטא לש היתופיאש לכ וחילצי םא
 השולשב שוטניקאממ רתוי בוט בשחמ הדיב
 ,רתוי הברה ךומנ ריחמ :םיבושח םימוחת
 -קתב הטילשו ,(םנמא הכומנ הדרפהב) עבצ
 .חישק טיל

 ,51 ירישכמ קיפסמ אצמנב ןיא ,םייתניב
 ונבינ אל ,טושפ .הנכות חותיפ רובע אל םג
 לע םיתנכתמ םילמע ,דוע םירפסמ ,ןכל .ןיידע
 -תפמ םתרזעבו ,אקווד לפא לש הזיל יבשחמ
 .םישוטניקא'גל םימושיי תונכות םיח

 .יא ורפייק -- םאות דועת

 יט

 םינרציב תונושארהמ תויהל החילצה ורפייק

 אלו ,דבוע \ז םאות הגיצמה ,םייברעמה

 םג ונעמש םינורחאה םימיב .דבלב תוחטבהב

 ףו-0-מ

 ,סטנמורטסניא סאסקט דצמ המוד הגצה לע
 .ילוי ינפל ץפוי אל ,םהלש בשחמה םלוא

 ימאות" רוד לע ,תחאב הגליד ורפייק
 הנשב תובר תורבח ומייקתה ונממ ,"יסיפה
 ,הרצייש םימדוקה םיבשחמה .הנורחאה
 "פוה -- תויביס 8 יבשחמ ,107ו ,4,2 ורפייק
 ימאות ,תויביס 16 יבשחמל הגרדהב םיכ
 .יסיפ

 ,286\ ררפייק הנוכמה ,שדחה בשחמה
 ריחמב .וקווישב לחוהו ראורבפ ףוסב גצוה
 ורפייק העיצמ ,א1 ריחמל המודה יסיסב
 ,'ק 512 ,לופכ יסיסב םאר ןורכיז לעב בשחמ
 דחא םוקמב ,ב"מ 1.2 ינוטילקת יננוכ ינשו
 .ירוקמה \11-ב דבלב

 "רפושמ" רובע ורפייק תפסות אוה וא"
 ,(ואו קא 551 ₪) "םישרמ" רא (ואו אס כ)
 ,ורפייק לש התרוסמכ .ייק דיוויד הוואגב ןעוט
 ,המישרמ הנכות תליבח םע בשחמה עיגמ
 ןיב .3.0 סוד-יסיפ הלעפהה תכרעמל ףסונב
 .השדחה התסרגב ,ראטסדרוו םג ,תונכותה
 ,םיקשממו עבצ ואדיו יסיטרכ םאותב דוע
 .מבי לש 41 ריחמב םילולכ םניאש

 ,80286 לטניא בבש לע ססובמ בשחמה
 ,בבש ותוא לש רתוי הלוז הסריגב םלוא
 יעוציבש הדומ לטניא .מבי בשחמב אצמנה
 .םיווש תואסרגה יתש

 שדוחכ בשחמה תא גיצהל החילצה ורפייק
 הווקמ הרבחה .רוקמב עבקנש ןמזה ינפל
 ,םינורחאה היישק לע ותועצמאב רבגתהל
 םיאצמנה םיבר םיבשחמ לש םייטעב ומרגנש
 .ןיידע םירוכמ אל ,יאלמב

 חצנמ קרוומיירפ

 הכרענ םיינורטקלא תונוילג יעוציב תורחת
 ולמע ,תופוצר תועש 27 ךשמב .קרוי וינב
 ,השק תיקסע הייעב רותפל וסינ םירחתמה
 .תונוש תונכות תועצמאב

 םיקסע להנימב םיטנדוטס ,םירחתמה 10
 הרשעל וקלוח ,יקרוי וינה ןוטרוו רפסה תיבמ
 -ווצל .דחא לכ םירחתמ השולש ינב םיתווצ
 ונחב ןתוא תונכותב יספא ןויסנ היה םית
 ,ץועיי תרכח ידיב הנגרוא הלוכ תורחתהו
 .קֶרטורקימ
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 םיבשחונו

 -רפוס ינפל ,ןושאר קרּוָומיירפ ?תואצותה
 -ושארה תומוקמה שולשב ,:א \או + ,קלאק
 חילצה ןהיתווצש תודיחיה תונכותה ,םינ
 םוקמל .תקייודמה תשקובמה האצותל עיגהל
 ,05 ,הירחאו 37271 סוטול ּועיגה יעיברה
 ר טראַמְס ,ינופמיס ,קלאק'ציפ ,קלאקיזיו

 תשש לכ .ןורחאה םוקמב - ןאלפיטלומ
 .הנוכנה הבושתל ועיגה אל םינורחאה םיתווצה

 תווצמ הלבס "החוטבה הכוזה" ,סוטול
 -עוט ,"ללכ הנכות םיליעפמ דציכ עדי אל"ש
 .הישנא םינ

 הנקסמה וז ,הלעפהל רתוי תולקה תונכותה
 .רתוי תובוטה ןה ,םירחתמה לש תירקיעה
 ןה תונכותה אל ,םמצע םה םיעבוק ,םלוא
 אוה ןוכנה שומישה .ןורתיפה ךרד תא ועבקש
 -מיירפל טידרק ןתונ יניא" .ןוחצינל איבהש
 ",ונלש תיתריציה הבישחל אלא ,אקווד קרוו
 .הכוזה תווצה שאר ,יפרמ םאס ענטצמ-אל

 קאמ תא םיבהוא אל םיטירבה
 קחשמב בושח דיקפת ,תומוא ןיב םילדבהל
 -כונ ,םיישיא םיבשחמב רחס לש ימואלניבה
 .לפא ישנא ?ידמ רחואמ ,םיח

 8 86 תא םיבר םיבהוא ,תפרצב
 לש ותחלצהב םיצור םייטנמורה םיתפרצה
 לפא .יסיפ "תיילוג" לומ שוטניקאמ "דוד"
 ,רתוי הברה תיטפמיס הרבחכ תפרצב תקזחומ

 יעסמ הז רחא הזב םילשכנ ,הילגנאב
 םילעמ םילגנאה לצא .שוטניקאמל םוסריפה
 םהומכו תונוראב קבא ריילקניס יבשחמ
 הלשממה ידי לע ודסבוסש יסיביב יבשחמ
 -ניקאמ שוכרל םינכומ םניא םה ,ןיידע לבא
 םיננוקמ ",םמעטל ידמ ינאקירמאה" ,שוט
 .לפא ישנא

 ובנייר תא תקזחמ לטיגיד
 100 ובנייר רוציימ הלדח יכ עדונש רחאל
 העידומ ,יאלמ תורבטצה בקע ,םינושה וימגדל
 ובנייר ,החפשמב שדח בשחמ לע לטיגיד
0 

 ב"ק 640 ליכמה בשחמ העיצמ לטיגיד
 דוביע תינכותו ב"מ 10 חישק טילקת ,ןורכיז
 לוהינ תנכות תעצומ דוע .השדח םילילמת
 יבשחמ ןיב רשקל תלגוסמה ,השדח דרשמ
 השדחה הנכותה" .סקאו ידבעמ ןיבל ובנייר
 ילבמ ,ובנייר ילעבל סקאו חוכ תא הקינעמ
 .לטיגידב םירמוא ",סוד-סמ תונורתי לע רתוול

 תכרע שוכרל 100 וכנייר ילעב ולכוי ,ילויב
 .190 םגדל הבחרה

 רוציי ,הל העבקש וקב הכישממ לטיגיד
 תולקב רשקתהל םילגוסמה םיישיא םיבשחמ
 סלוא המצע הלש סקאו תרדסל תוליעיבו
 מבי ימאות םיבשחמ רוציימ תוענמיה -
 .לעופב קושה ןקת ,יסיפ

 ?רוינו'ג יסיפל הרק המ

 ,יסיפ לש תררחסמה החלצהה רחאל

 לכ הרצע ,מבי לש ןושארה ישיאה הבשחמ

 תארקל התמשינ תא םיבשחמה תיישעת

 לש ןושארה יתיבה בשחמה לש ותעפוה

 תשורח הדבע 1983 תנש לכ ךשמב .מבי

 -ינב תופסונ תועש תויצלוקפסהו תוליכרה

 בשחמה לש ריתונוכתמ חפט תולגל ןויס

 תורבח ."ןטוב" יוניכל םג הכזש שדחה

 תווקית ולת רואל האצוה תורבחו הנכות

 ינרצי דליאו בשחמה תחלצהב תולודג

 המולהמל םמצע וניכה םיישיאה םיבשחמה
 .לוחכה קנעה ידימ תפסונ

 .רוינו'ג רוציי תא קיספהל הטילחה מבי

 ו ==

 קושה לש תוימיטפוא תוכרעה - רוינויג יס יפ מב'

 ןטק םיחוור זותמל ומרגש תודלי תולחומו , קוויש תויועט

 1985 לירפאל ו מ לזוה בשחמה לש ורוציי תקספהלו

 אוה ,קרוי וינב הרבחה ז:רמב ,1983 יהלשב
 לכל ומכ .רוינו'ג יסיפ ומשב הנושארל גצוה
 םלוא תונורסחו תונורתי רוינו'גל ויה ,בשחמ
 תטלחה לש האצות ויה רוינו'גה לש ויתונורסח
 -יכמב םוסריכ דחפמ ,ויעוציב תא ליבגהל מבי
 וא ןונכית תואיגשמ האצוחכ אלו יסיפ תור
 ךכמ תלכסותמ ,תיעוצקמה תונותעה .עוציב
 םינותנו תוכרעה המסריפ המלש הנש ךשמבש
 תא דוסב רומשל החילצה מבי) םיססובמ יתלב
 לע הטע ,(הזרכהה עגרל דע הנוכמה תונוכת
 תרוקיבל הכז אוהו תוניועב שדחה רצומה
 -ורתיהמ תומלעתה ויה םיירקיעה הינייפאמש

 יררה (סמס) ןושמש

 -יִל"ל ךפה רוינו'גה .תונורסחה תטלבהו תונ |
 ,םירחתמה תחמישל ,1984 תנש לש "ןומ

 אלש התיה רוינו'ג לש תירקיעה ותייעב
 רקי היה אוה ;רדגומ קוש חלפל ותוא ונוויכ
 ידימ לבגומו ,יכוניחה וא יתיבה קושל ידימ
 םיאיבמה םיקסע ישנא ,ירק יתיב/יקסיעה קושל
 ומכ תוינכט תולבגמ .התיבה הדובעהמ קלח
 תכרעמ םע) תיקלח העונתב םידילק חול
 ןורכיז .,(רוביח לבכ םוקמב םודא ארפניא
 הנכות סיסבו דבלב דחא ןנוכ ,'ק 128-ל לבגומ
 .וקוויש תורשפא תא ולסיח ,ןטק

 איה :הלודג הרבח איהש החיכוה מבי םלוא
 1984 ץיקבו םתוא הנקית ,תויועטב הריכה
 םידילק תכרעמ םע רפושמה םגדה 'עיפוה
 מבי ,'ק 512 רע בחרומ ןורכיזו האלמ העונתב
 תונמאנ הווחמבו היתוחוקל תא החכש אל
 הפילחה (סבו'ג ביטס ךביל תמושתל) ליגר יתלב
 הנשה תוריכמ תארקל .תדלקימה תא םניח
 רוינו'גה ריחמ תא םיקוושמ ודירוה ,השדחה
 תללוכה תיסיסב תכרעמ לש הריחמו
 ךכו ,דבלב רלוד 850 היה ינועבצ גצמו 'ק 8
 .יס 2 לפא לש יתימא הרחתמל רוינו'גה ךפה

 ויתונוכתמ םלעתהל היה רשפא יא בוש
 םג םידילקה חול םנמוא .בשחמה לש תובוטה
 ךא ,ידמל ךומנ ןויצ לביק השדחה ותנוכתמב
 הלועמה עמשה תכרעמ תא םלוכ וליג עתפל
 ,(576496א טנמורטסניא ססקטה בבש סיסב לע)
 דבעמה תאו עלסכ הביציה ךסמה תגוצת תא
 .תויביסה 16 ,8088 לטניא

 רוינו'גה חיכוה הנכות לומ הנכות תומיעב
 ינורטקלאה ןוילגה :2 לפאמ רתוי בוט אוהש
 ויתונוכת לכב טעמכ המוד ,אמגודל ןאלפיטלומ
 ,ןעוט רוינו'גהש ךכל טרפ ,םיבשחמה ינשב
 הלודג תוריהמב םינותנה תא בשחמו רמוש
 קיווטרא סורב לש 11 רוטלומיס טיילפ .רתוי
 ידי לע מבילו קי'גולבס ידי לע לפאל קוושמש
 לעמ הסיטב) םינותנב רתוי רישע ,טפוסורקימ
 (תורחה לספ ומכ םיטרפ רתוי םיאור ןטהנמ
 .(תוחפ תצפוק הנומתה) רתוי ריהמו

 וצפק רוינו'ג מבי תוריכמ ,דימ ביגה קושה
 10600-ל 1984 טסוגואב םיבשחמ 3900-מ
 קלח קר איה הרמוח לבא .1984 רבוטקואב
 רחבמל עיגהל יוכיס היה אל מביל :רופיסהמ
 ,מבי לש סולהיהו תונכות 10000-כ ,לפא לש
 250"כ הלע ,םור תוטסק תרוצתב ,3-2-1 סוטול
 .רלור 850-ב בשחמ רובע ידימ רקי ,רלוד

 ,הליגרה םתמרל םיריחמה ורזח רשאכ
 גצמה רובע רלוד 430 דועו בשחמ רלוד 0
 התכיח אל מביו בוש תוריכמה ולפנ ,ינועבצה

 6  םישנא
 םיבשחונו

 לירפאל 1-מ לחה ורוציי תקספה לע הטילחהו
 ןחותיפ םג ןכו ךישמת בשחמב הכימתה .5
 וייח ךא ,ףוליח יקלח רוצייו תושדח תונכות לש
 לש םיבוצעהו (קוידב שדוח 18) םירצקה
 .םציקל ואב רוינו'ג

 סיסבל חודוה הובג ח,דרשיה רשוכ - יס וו לפא

 רתויב בחר הנכות

 יבבש -- רוינו'ג יסיפ
 הירוטסיה
 בשחמה לע הזירכמ מבי -- 83 רבמבונ
 -סירכ תוריכמב םיבשחמ ןיא -- 83 רבמצד

 .סמט
 םיליחתמ רוינו'ג יחולשמ
 תודיחי 2,400 תרכומ מבי
 -לקמה תא הפילחמ .שדוחב
 "גמו תושדחב תונשיה תוד
 .ןורכיז רשוכ הליד

 -ב םיריחמ התיחפמ מבי -- 84 רבמבונ
 עבצ גצמ תפרצמו שילש
 .הליבחל

 תודיחי 96,000 תרכומ מבי -- 84 רבמצד
 (!) שדוחב
 רחאל ,רוצייה הקיספמ מבי
 ו .תודיחי 275,000 הרכמש

 - 84 ראוני |
 - 84 ילוי

 - 85 ץרמ



 ךירצ -- רקרוולוּב ךירצ אל
 בשחמ
 תא הרידגמ ךכ ,"תינכפהמו תינשדח" הנכות
 הרצייש ,םטסיס ורובראקס תרבח הלש רצומה
 תססובמה ,הייזרה תנכות ,טֶאיִד רטויפמוק תא

 תואטיסרבינואמ הטאיד יחמומ לש םצועיי לע
 .תוינקירמא

 מביל תעצומ הנכותה ?לארשיל אָבָיי ימ
 .רודומוק יבשחמלו 2 לפאל ,םימאוחל ,יסיפ

 ?םניח הנכות קלחת לפא
 םע ר'ֶציווס תנכות קלחל בורקב הייושע לפא
 הנכותה .רכמייש שוטניקאמ בשחמ לכ
 -ולחה תנכותל המוד הרוצב תלעופ השדחה
 רפסמ ןועטל ,הדיקפתו מבי לש ּויופוט תונ
 -ולחב ןליעפהלו ,בשחמל תחא תכב תונכות
 ,תומייקה תונכותה תלעפהל המודב ,תונ
 לש ּויופוטמ לידבהל .טנייפקאמו טיירקאמ
 תשפות ,בר ןורכיז תומכ תשרודה ,מבי
 .ןורכיז 'ק 14 ךא ר'ציווס

 רכמית םאה הלאשב ןיידע תטבחתמ לפא
 םניח קלוחת טאה וא ,לוז ריחמב הנכותה
 .בשחמה ישכורל

 בטיה יחו ,יח ןיידע 6[:א1
 ואדיוו הרטקפס תרבח לש התעדל תוחפל
 בשחמ לע בורקכ זירכת הרכחה .תינרופילאקה
 גצמו שטניא 3.5 םינוטילקת יננוכ לעב ,שדח
 ,השדחה הנוכמה .תורוש 25 ןב ילזונ שיבג
 רודה לש ךרבה יבשחמ תיברמל דוגינב
 הקיתווה הלעפהה תכרעמ לע ססובת ,שדחה
 .םארפרס
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 הניא ,המצעב םא-יפ-יס תקיתוו ,ורפייק םג
 וק תא תאש רתיב רצייל הכישממו תשאונ
 .107ו ,4 ,2 ורפייק ,הלש היבשחמ

 תועתפה המכ תויופצ הנכותה חטשב םג
 תונולח תנכות הפצמ 10 ורפייקל .תויבויח
 .יסיפל תונולחה תונכותל המודב שממ ,השדח

 דליפגנירפס קאפמוק
 -פוהה עסמ תא דליפגנירפס קיר לחה רשאכ
 תויאשמ שש לע סימעה ,ולש ףוחל ףוחמ תוע
 קאפמוקו הרבגה דויצ תונוט 75 ,שיא 5
 .םינותנ דסמב דייוצמ ,אשינ יסיפ םאות ,סולפ

 ברקב העפותל ךפה ,אשינה בשחמה
 .ב"הראמ ונל םירסומ ,תובר קור תוקהל
 עסמה תואצוהב ,ללכ ךרדב תולפטמ תונכותה
 שי ןתואש הלא ,ךרדבש וידרה תונחת יטרפבו
 ."הביבסל עיגהל דמוע" בכוכהש ןכדעל

 רשקמה ,םֶדומ םג דליפגנירפס לש ותושרב
 דייוצמה ,םאה סיסב םע סולפ קאפמוק תא
 ,ןופלטה ךרד ,תבאשנ ונממו ,יט-סקא מביב
 .עסמה ןמזב תפסונ היצמרופניא

 בוקב חילצמ שוטניקאמ
 תורבח
 ענכשל ,םילודג םיצמאמב הכישממ לפא
 םוקמב ,שוטניקאמ תא שוכרל קנע תוחוקל
 .ןוגריאה תוקלחמל ישיא בשחמכ ,יסיפ תא

 איה ,תלחוימה הרכהל ךרדב בושח דעצ
 לטאיס קנב תא ענכשל הרבחה לש התחלצה
 הקירמא קנב לש תב תרבח) לאנוישאנ טסריפ
 תואמ רובע שוטניקאמ תא שוכרל (קנעה
 ".בשחמה ינשייב" ,הדימעה ליג ינב ,הידבוע

 םישוטיקאמ תרדחה -- אבה בלשה
 תא םיקדוב םיתווצ ינש .ומצע הקירמא קנבל
 ועיגה אלו ,םישדוח השיש רבכ בשחמה
 ,םישמתשמה תווצ אקווד .ןיידע הטלחהל
 לק בשחמל בשחנה ,קאמב ךומתל השקתמ
 .הלעפהל

 ויופוט םאות -- ויופוט םאו

 הליחנמש הברה הבזכאה לע רבעב ונחוויד
 ,תיטיא הנכותה .הישכורל מבי לש ויופוט
 תולעהל תלגוסמ הניאו ןורכיז חטש תשפות
 -- תופסונו 3-271 סוטולכ "תודבכ" תונכות
 .חטבומכ ,תחא תכב

 ,הינרופילאק ילקרבמ ,סמטסיס לקימאניד
 החילצה אל מביש המ תא רוציל החילצה
 טעמכ טפוסורקיימש המו ,הכלהכ רצייל
 הלעפהה תכרעמל תפסות -רציילמ תשאייתמ
 ,תונולחב ,תחא תבב תונכות רפסמ ץיריש

 תיברמלו המרונאפ היורק השדחה הנכותה
 ןורכיז חטש תספותה ,הריהמ הנכות וז ,אלפה

 ו-7 םי שנא

 םיבשחוו

 250 דע תצרה העיצמו בטיה תלעופ ,טעומ
 תנכותב דבלב 20 תמועל ,ליבקמב םיצבק (! )
 .מבי
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 ללגב קנע ןורתיב תוכזל היושע המרונאפ
 הנכותה תא קוושל אלש מבי לש התושקעתה
 םתוא .יסיפ ימאות יקוושמ תועצמאב הלש
 יאמצעה רצומל בר ןמז וכיחש ,םימאות ינרצי
 ןוישיר שוכרל ולכוי ,טפוסורקיימ לש
 מבי לע ףסונ בושח ןורתימ תוניהלו ,המרונאפ
 .יסיפ

 תרושקת תשר עיצת לטניא
 קיפנהל םיווקמ םיצופנה םיבבשה ינרצי
 תשר ,(סקפא אשז) טֶנ ןֶפּוא תא בורקב
 הרבעה עצבל לכותש ,השדח תימוקמ תרושקת
 ,תונוש הלעפה תוכרעמ ןיב םיצבק לש הליעי
 .אאוא"ו סקינז ,סוד-יסיפ ללוכ

 תשר ןהבו ,תוצופנה תומייקה תותשרה
 תולגוסמ ןניא ,מבי לש טניסיפ וא 360%
 הלעפה תוכרעמב ןרוקמש םיצבקב לפטל
 .תונוש

 12 ליעפמה -- 81  םאות
 םיפוסמ

 -רפוס בשחמ תא לארשיב תקוושמה ,.יא.יפ.*
 תססובמה םישמתשמ"בר תכרעמ ,11 ורקימ
 בשחמ לע הזירכמ ,ראלוקלומ בשחמ לע
 .ןטא 47 1.0 יורקה ,שדח

 םאות אוה ,80286 מ"עי ליעפמה ,בשחמה
 .יאמ לידבהל םלוא ,לארשיב ןושארה .יט .יא
 הלעפה תכרעמב ןיידע דייוצמ וניאש ,.יט
 41 דייוצמ ,םישמתשמ-תבר הלעפהל סקינז
 ףסונב ,השדחה הלעפהה תכרעמב סולפ
 תונכות הצירמה ,סוד-סמ הלעפהה תכרעמל
 .יסיפ

 !2 דע ליעפהל לגוסמ שדחה בשחמה
 רייוצישכ) ליעפמ .יט .יא דועב ,םיפוסמ
 .דבלב השולש (הלעפהה תכרעמב

 החמתמה ,תינקירמאה ראלוקלומ תרבח
 רחילצה ,םישמתשמ תובורמ בשחמ תוכרעמב
 תובר תויורשפאב שדחה בשחמה תא דייצל
 ג"מ 120 דעב ךומתל לגוסמ בשחמה א
 .ינוציח ןורכיז

 לגוסמ ,ב"מ 512 ןב ילחתהה ןורכיזה *
 תלעפה ךרוצל רקיעב ,ב"מ 3 דע בחרתהל
 .סקינז תונכות
 רוקמב 6:1: תאיציו עבצ סיטרכ בשחמל =
 -ב םיללכנ םניאש ,תרושקת יקשממ רחבמו
 .מבי לש 1

 טלפטלק יעוציבל דחוימ מ"עי בשחמל
 .80186 לטניא מ"עי -

 ךות בשחמה תא קפסת ,רסמנ ךכ ,.יא.יפ.י
 תא העיצמ .יאיפי .שרוד לכל םייעובש
 -כיז ב"ק 512 לש תינושאר הרוצתב ,בשחמה
 20 חישק טילקתו םינוטילקת ןנוכ ,םאר ןור
 ךומנה ריחמ ,ב"ופ 85,400 ריחמב ב"מ
 ,המוד הרוצתב .יט .יא מבי ריחממ הברהב

 ,רסמנ דוע ,,יא.יפי לש הנכותה תיב
 הלועפל תומייק תונכות תבסה תארקל ךרענ
 התוא ,לב תודבעמ תסרג) 3.0 סקינז תרזעב
 המצע ראלוקלומ .(\1-ל תננכותמה אסרג
 תונכות המכב היבשחמ תא רבכמ הז הדייצ
 .סקינז

 תשדחמ רודומוק
 םע -- ךוניחב םיבשחמ ורקימ" ןויעה םוי
 ןולמב רבעש שדוחב ךרענ ,"דיתעל םינפה
 .הילצרהב שדחה לאינד

 אלש תונמדזה וז התיה רודומוק יבבוחל
 ,(דבלב םילהנמו םירומ שחר םוקמה) הלצונ
 .רודומוק לש הרמוחה ישודיחב טבמ ףיעהל

 ,הז בשחמ .6-128 שדחה בשחמה ,ןושאר
 ללוכ ,6764 ,םייקה בשחמה תונכותל םאותה
 דע בחרתהל לגוסמה -- םאר ןורכיז 'ק 8

 קיסייב ,םורב ב"ק 48 בשחמב דוע (! )'ק 2
 ,א68 ואדיו תואיציו 8502 מ"עי ,7.0 הסריג
 לעופ אוהו םיעבצ 12 בשחמל .דועו 1.
 תוריהממ הלופכה ,ה"מ 2 ןועש תוריהמב
 .6764 לש ןועשה

 ףסונ ,ללוכ ותויהב 6-128 לש שודיחה
 לש קיתווה 6510 מ"עי תא םג ,שדחה מ"עיל
 תלעפהל ?80א מ"עי -- ול ףסונבו 4
 ןועש תוריהמב ,תויקסע םָאיפיִס תונכות
 ,ה"מ 8-ל העיגמה

 תולעל הליחתמ רודומוק יכ הארנ ?םישרמ
 .ךלמה ךרד לע

 תגצוימה) רודומוק הגיצה ותוא רחא רצומ
 -ב הנושארל (ןארידת תועצמאב לארשיב
 םגד ,רודומוק לש יסיפ םאות אוה ,לארשי
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 יסיפ םאות לע תיללכ ססובמה ,בשחמה
 8088 מ"עי תא ליכמ ,ןוירפיאה םשב ידנק
 יק 256 יסיסב םאר ןורכיז לעב אוהו ינקתה
 .ב"ק 640 דע הבחרהל םינתינה

 ב"ק 360 ינב םינוטילקת יננוכ 2 בשחמל
 טילקת יננוכ 2 דעב דייטצהל לגוסמ אוהו
 ,דחא לכ ב"מ 70 לש לדוג רדסב חישק

 וא קורי שטניא 12 גצמ םע עצומ בשחמה
 .עבצ ,שטניא 14"
 םוקמב ליכמה ,המוד בשחמ אוה 0

 ב"מ 10 חישק טילקת ,דחא םינוטילקת ןנוכ
 .ימינפ

 לע ,ןויעה םויב ,ןארידת העידוה דוע
 תכרעמב םישמתשמל הכרדה זכרמ תמקה
 חותיפב הכימתה תא זכרל התנווכב .ךוניחה
 -כות תיירפס םייקלו ןויע ימי ךורעל ,תודמול
 םישמתשמ תושרל תיעוצקמ תורפסו תונ
 .ךוניחה תכרעמב

 ,רגניזלש םייח רמ שמשי זכרמל ץעויכ
 .ל.מ.ס טקייורפ חתפמ

 םייופצ םירופיש -- יא 2 לפא

 2 תרדס תא רציילו ךישמהל תניינועמה ,לפא
 םירופיש בשחמב סינכהל תדמוע ,ריחמ לכב
 ,בשחמה מ"עי תא ףילחת איה ,רקיעבו םירכינ
 אצמנה הז ,65602 ,רפושמ מ"עיב ,2
 .יס 2 לפא בשחמב

 לעב לכל ןשיה מ"עיה תא ףילחת לפא
 .(םייתניב ב"הראב) 870 תרומת ,יא 2 בשחמ
 ונממ ריהמ אוה ,ןשיהמ הנוש שדחה מ"עיה
 -יא הנשי םויה רבכ .הנוש תודוקפ טס לעבו
 2 לפאל 2 לפא תונכות ןיב תמייוסמ תומיאת
 .יס

 ,וימגדל 2 לפא יושע ,הנכותה םוחתב
 ונא ךכ ,וליפאו המצוע תובר תונכותב תוכזל
 .3-2-1 סוטול לש תדחוימ הסריגב ,םיעמוש
 דחוימ קשממב יא 2 תא דייצל םג היושע לפא
 .שוטניקאמ המודב ,ןורבכע רובע

 יטסניבוש בשחמ

 םיבשחמ יפלא תואמ רוכמל הווקמ גנאוו
 יבחרב תוריכזמ ףלא תואמ שולשו ןוילימל
 .הינטירב

 גנאוו תרבוס ,תיסחי בחר הז קוש חלפ
 -הרמוח בוליש ,דחוימ בשחמ הקיפנהש
 שדחה בשחמה .דבלב תוריכזמ רובע הנכות
 |  םייפלאמ תוחפב רחמותמה ,טנטסיסא-סיפוא
 | . ןוילג ,יאמצע םילילמת דבעמב דייוצמ ,ש"יל
 .קויתל < תנכותו ןאלפיטלאמ ינורטקלא

 ץירהל לגוסמ וניא תויביסה 16 ןכ בשחמה

 ₪ םישנא
 םיבשחונו

 גצמ ףוס ףוס הגיצמ לפא
 חוטש

 ודייצל לפא החיטבה ,יס 2 לפא זרכוה רשאכ
 החטבהה .(1 6) ילזונ-שיבג גצמב תוריהמב

 גצמ לפא הגיצמ ,םויכ קרו המיוק ךכ לכ אל
 אשינ בשחמל יס 2 תא ךופהל יושעה ,הזכש
 .שממ לש

| 
| 

 | 1% מ
 ו ₪0 + ל

 הנהנ וניא (הנומתב) שדחה גצמה סלוא
 ןתינ וניא יכ םינעוט םיבר .תובוט תורוקיבמ
 -מיצ ליגרת" העציב םג לפא .האירקל ללכ
 איה :הירקבמ יניעב ןח אשונ וניאש "םוצ
 תורוש 16-ל דעוימה גצמל תורוש 25 הרידחה

 204 רתוי וליפא האירקה לע השקמה רבד ,דבלב



 2 :ז:כ-ר:מ-ה ר-וידימ-ה " (  שש ששששש ר

 םירוטקנוקו םילבכ
 6 311011 תוספדמ 022 קזבמ] דשואגאוה\

 ..ש ועידוה
 וחם[ 34/36/38-ל

 ! הרבחה י"ע םירשואמ

 .וניקתה !! יאלמהמ תידיימ הקפסא

 מ"צב סרב .ג .

 .רוצייהו הדובעה ןויריפל ןוכמב .תינפת תיסנניפ תכרעמ .םיבשחמ בוקינ
 א"ת 10 הריפצה

 377316*03 ,373466 ,380823-4 :םינופלט .סיוא ראקלטב .(ם"כמ) תבחרומ תיפסכ תכרעמ .להתנוק
 .הלש הידרשמב .0₪0) בשחוממ ינורטקלא דרשמ .תוכרעמו םיבשחמ םית

 .ק באב .צסה 9300 בשחמ .ךווטימ .א .

.'.' 

 .גרבדלוג ואיל .תינפתו בכר תריכמל תנכוממ תכרעמ .םיבשחמ בוקינ

 ידעלבו דיחי ןורתפ

 .םירחא םינרצימ םיבשחמל הקוזחת תוריש םיעיצמ .םיבשחמ ןדימ
 תצובקמ ןוסקלא לש ןוסלט ינופוסמ תועצמאב םירפס ןוילימ ורפס .יקצמיטס

 שלא
 .ריהקב .תיברעב תונכות וגיצה .למסיסו הנכות תוישעת ללמ
 ידמ הלוע רלודה .הנושארה הנשה תיצחמב םיחוור תוארהל השק היהי .מבי

 .םמעטל
 ,ריחמ יצחב 34 מביל הקזחא תוריש קפסל םינכומ .הפיחב םיבשחמה תסרוב
 .סיפרטניא תכורעתב ופתתשה .דר

 .שוטניקמ יבשחמ ינש וניקתה .סקרוק תועקשהה תרבח
 .הרונמ חוטיבה תרבחל יסיפ תיחוטיב תנכות וקפסי .בשחמ תוכרעמ תניע
 .םיספדומ םילגעמ רוציי ךילהתב תוכיא תרקבל תכרעמ וחתיפ .תולעמ טניסלא

 םיידעלב סינכוס

 אלא טרק

 או7יַ| ל

 צואה יבהרב םישרומ םיציפמ

 .בהז קרועב .11/785 סקאו .לטיגיד

 ,רהוסה יתב תורישב .[!5 יבשחמ לע םיריסא לוהינל תרזובמ תכרעמ .להתנוק

 'ץיבוקבל חוטיבה תונכוסב .רדש לש חוטיבל הנכותו לטניא לש ורקימרפוס .וגראל

 .ימוג תורזכשמל 1 4 הנכות הינש דימ -- םיבשחמ יקסעל הינש הבשחמב ,וסנכנ .םיבשחמ בוקינ 27 5 ן קווישל םואבלדנמ תרבחב .יסיפ מביל יאלמו קוויש תכרעמ .םיבשחמ ורקימ איגש .סוטול םימושייה ללוחמ תרזעב הכתכנ 1- םוט ל - .קבונ "תילולקיש"

 ושקווופעמ ללוכ .
 תירבעב הקיפרג
 תספדמה ךסזוה לע
 .. רטולפהו
 הצפה ,קדויע
 תואסרג וכדעו

 תומדוק
 ם"עב םיבשחמ ןגרל
 28515ו .לט ביבא-לת 27 ךבילרק 'חר
 ו-2

 .ידניג םע תופתושב "בשחוממ רטרב" יקסעל וסנכנ .בושמ
 .ןופצה רוזיאב ןייטצמהו רחבנה קסעה ילאשמב וכז .םיבשחמ ןויח
 .ןוגארדו ריילקניס ,רודומוק ,לפא ימאות ,יסיפ מביל ורקימ תדבעמ .םיבשחמ ןויח

 .םילקימיכ רוד ילעפמב .קוויש תכרעמ .םיבשחמ ב.ר.מ
 .סקאו בשחמ יבג לע .םיקנבה תוינמ אשונב הריקחה תדעו בושחימ .להתנוק
 .סקינורטקו תרבחב .!| ורקימרפוס לע םישמתשמ תבר סקלט תכרעמ יא .יפ .י
 .קרב ינבב ץינ'זיוו תבישיב .תונובשח תלהנה .ןצינ
 .צר תעונת לש םירבח דקפמ בושחימ .תינלכ
 יעדמ רקחל הרבחב .31 גולייז לע םירמוח תוליער תקידב .הארתהו תרושקת רוכ

 .הנויצ סנב םייחה
 .גרוברו רפכב תיכשומ הנכות .תעדמוק
 .ריווא גוזימ ילעפמ גרפ תרבחב .יאלמו ריחמת ,קוויש ,ח"הנה .ןצינ

 דחוימב החתופש הדיחיה "תילולקיש"

 ו8₪\--0 לע תדבוע) םיבשחמ ורקימל
 (םיבשחמ ּורְקָמה לכ לעו

 .,, םיגציימ

 יאור) םישמתשמ 40מ רתוי לצא תנקתומ
 (.םילעפמו תורבח ,תורש תוכשל ,ןובשח

 .זייה לש םימדומ .בהז תשר
 .תימשר הגיצנ ,'ץרסיר לטיגיד הנכותה תיב .םיבשחמ ןשוג
 .יסיפ תונכותל ||! (20 הנגה תנכות .סא .יא
 .םידיינ דוק-רב יסיפדמ .פש-לא
 .קביז לש חישק טילקת ירקב .ףשר
 .יעדמהו יאופרה קושל ,דראקאפ טלויה יבשחמ .(רבעשל סקטנגא) קטנגא
 .ד שח גס תיטמוטוא הקידב תוכרעמ .סקינורטסיס
 .סקינורטסיס ידי לע הגצוי רבעשל .6 3/0 תיטמוטוא הקידב תוכרעמ .טדר

 .םיילקיסומ תואסכ

 מ"עב םיבשחמ ורקמ .ל,מ.ט = :םיטרפ
 א"ת 7 יקסניטוב'ז 'חר

 037239504 ,287745 .לט

 ...םלועב הרמוח וזירכה

 .הראיס יעוציב ./.15 .זורוב

 .80-ו 60 ימגד ."םיילמיסקמ םיעוציב" ./\%1/8. תרדס .סאנ

 :העפותה תא הנכמ דלרוופניא .הראיס יעוציב .ק"אנ ףותישב .006 90 .לווינאה
 ."םידבעמה ץילב"

 10 ,ריהמ .68010 הלורוטומ דבעמ .סקינוי יעוציב ללוכ ,בחרומ 6300 בשחמ ./0ד 1

4 -0- 00-00-07 00000 ->%- 

/ 
/ 

 ְי + תיקסע הנכות רחבמ

 |18 או( זגבי

| 
 |=> ₪ ןשרוא שראה

-- 

 יתנש הקזחא תורש םכסה ה + :יס.יפ מביל .ץ"המ
 ,מבי לש םיישיא םיבשחמל ' םדנאט .32 סוטארטס בשחמ לע תססובמ קספ-לא תכרעמ .851 ₪\//88 .מבי

 ?תורצב

 / ש"חהנה *

 +  היבג ,תוריכמ ,תוינובשח *
 | םיחולשמ ,תונמזה ,יאלמ + (
 אוצי-אובי בקעמ * '

  הלועמ עוציב -- הטושפ ה

 .94,195-ב לחה םימגד רפסמ .8086 מ"עי .םדומ בלושמ בשחמ .קאפמוקלט .קאפמוק
 ./אד םאות .ורפ סנזיב .סטנמורטסניא סאסקט

 ./4ד םאות .2861 .ורפייק

 .ג"ק 7 .ילזונ ויד טע ןיוות .דראקאפ טלויה

 הטאד לש \!/4000 לע תססובמ מ"ביתל הדובע תנחת .המלאק קירטקלא לארנ'ג
 .לארנ'ג

 .סולפ 100 לש (ב"'ק 640) תבחרומ הסריג .190 וכנייר .לטיגיד
 .7880--30 םיקסידל הרקב חדיחי .סאנ
 .₪וצ/4000/06 .שדח תויביס 32 בשחמ .לארנ'ג הטאד
 לטניאו 68010 הלורוטומ ם"ימעי .257(81ו סקינוי תכרעמ םע >5550 ינימ .זורוב

6. 

 .דנלטוקסב אתלד לעפמל קווישו רוציי טקייורפ .םיבשחמ ב.ר.מ
 םודאה בלצה .םייטילופ םיריסא ייח לע תרמושה הנכות .עדימ תוכרעמ בושחימ

 .הבנ'גב
 .ןוטסובב סמטסיס קורמש הנכותה תיבל .טנונק תשרו תונכות .הנכות יתוריש מוק
 .ב"הרא .תוימוקמ תותשרב סוד-סמב שומיש תרשפאמ .\(/ד \ = תנכות .בושמ

 תווצ + תבחרומ תורש חדבעמ 6
 הסונמ םיאנכט
 24 דע לש הבוגת ןמזב ריהמ חורש 6
 ןמזו םיביכר ללוכ ,הנקתהה םוקמב תועש

 .הדובע
 הכרב יטומל תוגפל אנ םיפסונ םיטרפ רבדב

 03-285151 ,292393 .לט

0-0 200-200 0-0 > 

 | .הוולנ יפקה דויצו

| 
| 
| 

 ... עדימ רגאמב שדח .א"ת 27 ךבילרק - ישאר דרשמ

 םיבשחמ רדא

 03-299877 ,298340 .לט
 .תורבח לע ןווקמ עדימ .טירטסדרב דנא ןד לש דייג סנד .טנלא 0-00 -<- רש ₪ 6 <

 ה - 000000

 2 םישנא ו ₪ 2 יששנא

 יבשחונו שו מ



 י.ף:ק-י-ה ד-ן-י-צ

 ליעפת דציכ

 ?ןוגארז וכ

 הי
 יה,

 ?יראטאב שדח המ
 ליל "וב

 512 ןורכז לעב ,שוטניקמל המודה בשחמ לע םירמוא םתייה המ
 (םיתב ןוילימ 15) ב"מ 15 תלוביק לעב חישק טילקת לע וא | | | | | | | | | ?46007נ תוחפ וריחמה יסיפ מבימ הלודג בושיח תוריהמ ,'ק

 ?%399"ב |
 תוזרכהב תיאקירמאה םיבשחמה תיישעת תא המיהדה יראטא
 (60 505 156780₪165 570 665 תכורעתב ולא

 .ב"הרא ,סאגו טאלב הכרענש

 וזל המודה הלעפה תכרעמ תחת תלעופו הלורוטומ לש 68000 דבעמה .תרשרש 5% ינב םינוטילקת יננוכ 4 דע רשקל ךתלוכיב ןוגראד בשחמל לע תססובמה ,הלש השדחה 81 תרדס לע הכורעתב הזירכה יראטא = ד מ 7-5
 תונוכת ,520817ו 13081 ,הרדסב םישדחה םיבשחמה ינשל .אד .ןוטילקתה 256 רוטקס לכבו ,הליסמ לכב (םירוטקס) םיעטק 18 ,(םיקארט) טעמל ,םהינימל מבי יבשחמ תא ליעפמה 8088 לש ותוריהממ טעמכ לע םיתבב יונפה חטשה תומכ תא ןתונ - ו תוליסמ 10 .הלופכ תופיפצב ?ןוטילקתה ןגרואמ דציכ הלופכה תוריהמבו | הגמ 8 רדתב דבוע בשחמה .שוטניקמ לש .םינותנ ץבוקמ תומושר/םינתשמ לש האירק - יאט .דחא לכ (טומריפ רחאל וטנ) 'ק 184 לש הלוכת לעב ,שטניא
 -טרק תרזעב 'ק 320 דע הבחרהל ןתינה) 'ק 192 םּור ןורכיז :תוהז .םינותנ ץבוקל תומושר/םינתשמ לש הביתכ = וא אד .םיתב

 האיצי ;(דחא עבצב) תודוקנ 640% 4007ו (םיעבצ 4) תודוקנ 6400 .קיסייבה רובע .ליבקמב םיצבק הרשע דבעל רשפאמ אוה .םינוטילקתה יננוכל ,(םיעבצ 16) תודוקנ 320%200 לש הקיפרג יבצמ ;םיעבצ 512 ;('גדיר ןוילעה םוחתה תא הווהמה תבותכה תא ןתונ -י הואאו| בשחמה ןיב םאתמו ,סוד הלעפהה תכרעמ תא ליכמ רלורטנוקה
 ינורטקלא רזייסיטניס רוביחל קשממ ;חישק טילקתלו ןנוכל .בשחמה ןורכיזל תינכות תניעט - 0 :ולא תוארוה טרפנ .(ןוגארדה בשחמ םע אבה בחרומה קיסייבל קשממ ;887232 ירוט קשממל האיצי ;סקינורטנס תספדמל .ןוטילקתהמ תינכות/ץבוק לוטיב =- או תופרטצמ וללה) תוארוה 33 הליכמ סוד הלעפהה תכרעמ

 קיטסיו'גל תואיצי יתש ;(א1כו-אוט 161 .1א5דא טאו חאד 1011 1) .ץבוקה ךותב םוקימה תא ןתונ - 06
 השולש ;68 תאיציו היזיוולטל האיצי ;רבכע רוביח םג תורשפאמה .םיתבב ץבוקה ךרוא תא ןתונ - 0

 0165 שאצואסא-) 65א| -- תיפרג לוהינ תכרעמ ;(8 81 או .שדחמ .םיפוצפצ תעמשה - פק דא אוג. סקמא \1וא6) 105 הלעפה תכרעמ ;םידחוימ םישקמ הביתכ וא הקיחמ ינפמ םיצבק לע הנגה - קס .והנשמל דחא ןוטילקת ןכות תקתעה - 860 הרשעו תורפס ישקמ חול ,םיציח ישקמ םע םישקמ חול ; לילצ-יללוחמ .תונוש תוינכות ןיב רושיק - ו .קיסייבה תינכות לש יטאמוטוא רּופסימ -- אגס
 שוטניקא'ג גיצמ לימארט קא'ג תאז תכרעמ .'ץרסיר לטיגיד תרכח י"ע החתופ רשאו ,שוטניקמה .העוציבו ןורכיזל תינכותה תניעט -- אטא ('רכו .08/9 ,1.א9 . | לש הלעפהה תכרעמל המודה הלעפה תכרעמ ;(או5אד אהא 0% .ץבוקה וא תינכותה םש יוניש = אפאא\אמ :ןוגכ) תפסונ הלעפה תכרעמ לש הניעט - 00
 יפקיחה דויצה לכ םע רכמייש ,הז בשחמש קפס ןיא ,ולא תוזרכה ש םינססותה תייומד היצמינאו ,םיעבצבו ההובג הדרפהב רויצ .דדוב רוטקס תביתכ = ו 10 דע) שומישב ויהש םיצבקה לכ "תריגס" - 0 ירוחאמ דומעל לכות יראטאש החנהב .םייקסעה תויביסה 16 יבשחמ ו 9 או ללוכ ןכ .רבכעב םג תכמות איהו תונולח ,"םיפלשנ" םיט .דדוב רוטקס תאירק - ו .תמדוק תינכותמ םינתשמ לש בורמ םג אלא ,םויה םימייקה םיישיאהו םייתיבה םיבשחמה לכמ רתוי 0 דובעל תרשפאמ .ןוטילקתה יבג לע תינכות ןוסחיא - ו םיכרעב שומיש ךות תינכות לש עוציבו הניעט -- 7

 .קושה תא שובכי ,51000-מ תוחפב .אוד 81.06% ד \א8ש88 היורקה ,רודומוק .םינתשמ ינש ןיב ןכותה תא הפילחמ -- ו .(םיצבק
 ."םהב שמתשהל םיצור םה דציכ וטילחי םישנאה .םיישיא .ןבומכ ב"הראב ,8599 וריחמו 'ק 512 ליכמ 1 ץבוק רובע ןוטילקתה לע חטש תאצקה - 6 םיבשחמ םירכומ ונא .םייקסע םיבשחמ סירכומ אל ונאו םייתיב בשחמ ;8399 וריחמו 'ק 128 ליכמ 13051 בשחמ .ןבומכ ,ריחמבו .בוצק ןמזל תינכותה עוציב בוכיע = אוז .והנשימל םיבשחמ םירכומ אל ונא" ,הרבחה אישנ ,לימארט ק'ג רמאש יפכ ןורכיזה לדוגב וניה 520517ו 13051 יראטא ןיב דיחיה להבהה .םיניינעה ןכות תוניקת תקידבל -= /תאוקצ דחא ןוטילקתמ תינכות/ץבוק תקתעה - קץ

 לש (סופיט-בא) דוסיה ימגד וגצוה הכורעתב .היתוזרכה ירוחאמ ונל הפצמ המ ועמשתש דע וכח ,לימארט ק'ג קפתסמ ךכבש םתבשח 05/97 ש1.שאפ :ןהו ,ןוגארדה בשחמ רובע רתויב תומדקתמ ןכות) ןוטילקתה תלוכת תא ךסמה לע גיצמ -- םוא דומעל הרבחה לש התלוכיב קפס םיליטמ הכורעתב םירקבמ רפסמ םאו .ב"הראב ,1985 לש ינשה עברב הריכמל וצפוי םימגדה ינש הלעפה תוכרעמ יתש םויכ תומייק סוד הלעפהה תכרעמל ףסונב .םינותג
 םג .וגול וא קיסייב ?וזיא -- ןכ םאו - ךותב ל - לתלמל .הנכות לש לר רבי םיננוכ ינשמ לחה ה .ףטושה דומועב םאה :ומכ םיבושח םיביכרמ רפסמ לע הטילחה אל ןיידע י ינוטי י לישב ,ןוגארדה םישגינ ונא וילאש ןנוכה רפסמ תא עבוק - םאוצפ .הז גוסמ תוכורעתב ידמל לבוקמ רבד -- רוציי ימגד אלו םיבשחמה .יפקיהה דויצה םוחתב  יבשחמ לע ליעפהל לכות וללה הלעפהה תוכרעמ תועצמאב ' .(םיניינע
 .הנושארה ותנשב שוטניקמל םג התיה המוד היעב ,תוישומיש תונכות א " ועו רלייפמוק קיסייב בייח) ינושאר שומישל ןוטילקתה תא רישכמ - ספאואוז הז בשחמל וחתופ אל ןיידעש ןבומכו תמלשומ הניא הלעפהה תכרעמ תישקה טילקתה ישודיח יס ,ןרטרופ ,רלבמסא ,לאקספ ,לובוק |: = תונכית תופש %/ (.הלעמו

 -בדמ) 8150 ריחמב שטניא 3.5 ןנוכ-ריעז זרכוה 81 תררסל ליבקמב ,יאלמ ,תונובשח תלהנה ,םילילמה רבעמ = :תויקסיע תוגכות 4 0
 ?זא דעו מ וא ,'ק 250 דחא דצב ןסכאמה (0 לע םג םיר ינורטקלא ראוד ,תואלבט לוהינ 7 [ קתה ן ו ו

 כ ְ ו 3 - עדימ תרבעה בצקב דבוע ,בשחמה ךותב יונבה תונכותל רשפאמ) 6809"ל 8 9 .האיגשה דוק תא ןתונ = - תב ךשמה תרדס לע יראטא הזירכה ,השדחה םיבשחמה תרדסל ףסונב ו 1 ו תלוביק לעב חישק תפש תבסה ,תואיגש יופינ ,רושיקו ןוימ +  תוריש תונכות 1 ל 0 7 6 % ה ןכ .ןושארה םגדהמ רתוי טעמב רכמיו 'ק 500 ןסכאיש : , , : - :
 40 4 וניה ,65%% ,ןושאר בשחמ .או. יבשחמל םיאלמ 9 ה כ ₪ הקו קר אל ,השדחה םיבשחמה תרדסש ידמל רורב ולא םינותנמ .דועו הקיסיפ ,היימיכ ,תילגנא מ ב ינתשמ רובע היונפה םיתבה 0 - םאשצ / יה 5 ש 2 ירש . . ו ו : ַט ז -נכותמ םיבשחמה או %1+א₪1שו א[ וניה וז הרדסל רוקה 6 ז ק 512 לכ תא אלמל ןתינ ו ה - - 0. 0-0 עוציב ךלהמב תואיגשב לופיטה לוהינ -- 0 0%

 2 .ןבומכ ,םיז
 םיפשחונו ןיקסט בושחסו : 15 +  םישנא



 6" |  יזיכ-ר-מ-ה רודמה | =

 6כ[</\-| ="
 הפו גדוסאהו ד 5
 אואה אד 55 ו

 ...ץראב הרמוח וזירכה

 ו תונחת 12 דע ./\1 םאות םישמתשמ-בר בשחמ .ן= ד ₪1 .\05.יא.יפ.י וו 7 לע םישמתשמ בר
0 

 ההובג סיעוציב תמר תלעבו שומישב הטושפ ₪
 תפס .יביטרנטניא סינותנ וולימ תועצמאב .םישמתשמ 64 דע .ש.0.0 םישמתשמ"בר תכרעמ .םיבשחמ ורקימ ללמ - תיתועמשמ הרוצב חותיפ ןמז רוציק תרשפאמ .|!8 תרבח -- לארשיב ץיפת .יסיפ םאות בשחמל השרח הסריג ,2 ומ / 07 םג ויפוסמ לכש .\ש\ דוש ₪ תוכרעמ
 .רזייל תוספדמ

 \ א תוחוד ללוחמ .550005+ לוהינו תופילש יה ל ייעוצקמ םינובשחמ .ןונ ןינו סא\5 ?ם אמצע
 .סקינז

 הלעפה תוכרעמ תחתו 18% 7/0 -ו 8-25 .שדח יקסע ורקימ .תוכרעמ ללכ שה טסדססו.ג 68000 טאוא - יבשחמ ,06-10 יסיפ םאותו ₪0-128 רודומוק יבשחמ .ןארידת : לע תדבוע הנכותה 6(צק₪4 םילילמת דבעמ .דראקאפ טלו השב עוצ] . שי
 סטד

 .סגזג 6558 05-05 ו 5 : 1 0.
5 

 ְי , ,
 - דייר ...ורצענ ו סוסוזה( צש5 .₪5% ,

 .וו .רוינו'ג
 יא .רבעשל טקוידא ל"כנמ .יס.יס.יפ קוויש להנמו סואה-ורקימ ל"כנמ ,הנקלא ןב ןרוא

 .הלוק-הקוק תולעבבש הרבחב םירדס
 .רלוד ןוילימ 125 םלשי .טפשמב דיספה .דנאלרטויפמוק דסיימ .דראילימ םאיליוו
 .רוינו'ג תא רתוי תרציימ אל .מבי
 .ידמ ההובג יאלמ תמר .השפוחל 2 לפא וק ידבוע תא האיצומ .לפא
 .10,000-ל שדוחל 30,000-מ דרי .שוטניקאמ רוציי .לפא
 קוש" תוליעפ .פישרליד ןויכיז ללשנ .ב"הרא ברעמ ןופצ .לראט טאפ תויונח תשר

 ."רופא
 .שגרתמ וניא דחא ףא .ורקימ יבשחמ וק רוציי הקיספמ .סקוריז

 4420 םילשורי 16 סיצורח די  ,מייעב (וגסלג) סיירב ןו'ג

 01710628 713181 לט

 ...אל דוע

 וו וו 0

 6 הווסזו 00
 ןגוהה ריחמב םאותה בשחמה

 (? םייתניב) ילוי דע הייחד .קאמל הינופמיס תסריג ../ 422 תנכות .שוטניקאמ
 .תינמז וב תונכות רפסמ תצרהל היירטמ תנכות .תונולח .טפוסורקימ
 !8[ 34/36/38-ל ./\ד רובע 3.0 סקינז .מבי

 םישכור

 הקינורטקלא רומ ב
 ןג-תמר ,28 בורוזולרא

 03-735790 ,730938 ,736280 .לט

 .ןליאל תונפל

 הרמוחב האלמ תומאות
 תוצופנה תונכותבו

 ...הנכות וזירכה

 --- < . - ור 20. 20 000000007 5-0

 .יב-ורקימ בשחמ לע .תחקרמ יתבל ןוטירפ תכרעמ .לא.יו.יא
 .וקממורק בשחמ .(א.0) תיתרפס הרקבב רוצייל הנכות לש הנושאר הסריג .דקורקימ
 .טייבנייד בשחמ לע .בשומה ללכו בשומב םיקשמ תוליעפ חותינ .ןלי
 לש ישיאה בשחמל .תיעבטמ-בר ,השדח תיסנניפ תינכות .םיבשחמ ורקימ .ל .מ .ט

 .מבי
 .הדע תפש לש תופסונ תורודהמ יתש .םכט
 .שוטניקאמל תירגנוהב םילילמת דבעמ .םיבשחמ רטג
 .מוק לש ח"הנה תכרעמל תוחוד ללוחמ .הנכות יתוריש מוק
 .לארנ'ג הטאדל םייח חוטיב תנכות .קטמוק
 8/6 לוינאהל 5./\.8 תוטלחה תכמות תכרעמל תושדח תואסריג .תעדמוק

 .אסח-ו

 סואופאפוסא תכרעמ .!.=.ש.5 תוטלחה תכרעמב םירופיש .הנכות תוישעת ס.ב.י
 .(יאלבט םינותנ סיסב)

 ... ש םירפסמ

-- 
 :םיידעלב םינכוס
 אקז טרק
 א"ת 10 ירויפיטנומ 'חר *

 037655244 ,663721 .לט

 / ראה יבחרב םישרומ םיציפמ

 תחלצה ללגב .הלעמל טעבנ .מביב ₪ חי 8/87 ₪\/5 אישנ .'גדירטסא פיליפ
 ./\ד תויעב ללגב .רוינו'ג ןולשכ ללגב .יסיפ

 .חורבל תשפחמ טיבלא .ירפ הבינמ אל רלוד ןוילימ 1.8 לש העקשה .טנלא
 .תדמעומ ןארידת .םישדח םיקוושמ רפסמ לע מבי זירכת שדוחה ףוס דע .םירליד
 ?דוחיא .ןארידת םע םיעגמ .ד 8 ד תטילקל ןגראתהל ךרד תשפחמ .לטארשי
 .םאר ב"מ 2 .הנש דועב השדח שוטניקאמ תסרג .קאמ וברוט
 הלעפה תכרעמ .םאר ב"ק 256 .תויביס 16 בשחמ היהי .הגימא רודומוק

 תוכרעמ חוטיב .ואדטודוסא

 עדימ 6 הנכות 6 םיבשחמ
 חוטיבו םיבשחמל ךמסומ תועצמאב ...ש םירמוא םירקסה
 ו 0 ש

 ראטסתרונ .שדח ריחממ תוחפ 47%-ל 18% ןיב .םישמושמ ורקימ יבשחמ
 .דלרווופניא רקס .תוחפ 71% -- 'גטנאבדא
 ירקס .5 4 .4 קאפמוק .3 ידנאט ,2 לפא .1 מבי .ורקימ יבשחמ תוריכמ

 .דלרווטקראמורקימ

 ץראב תיעוצקמ תוירחא חוטיב 6
 תורבח .תורש תוכשל ,הנכות יתבל ל"וחבו

 .םינותנ דוביעל םיצעויו םיבשחמ
 םיביכר ללוכה םיבשחמ דויצ חוטיב

 | .םיאנכט רכשו
 | .בשחמ תועצמאב תויואמר דגנ חוטיב 8

 ...התוא וקחיש

 ןודעומב השדח הרבח .תוריכמ רלוד דראילימ 1.16-ל ועיגה .לארנ'ג הטאד
 .דראילימה

 .ןוסקאמ רתוי .דראילימ 6.5 ,םלועב רתויב תיחוורה הרבחה .מבי
 4000 .םיבשחמו םישנא ןועובש לש הלרגהב 2 ורפייקב הכז .רגרבנדיורפ ןועמש ד"וע

 .םיפתתשמ
 .1984 תנשב תוריכמב 46.4% לש לודיג .סקטיאס
 .ןושארה עיברב םיחוורב הילע .דראקאפ טלויה
 | .ינשה עיברב םיחוורב הילע .לטיגיד
 ,םיחתפמ העברא ןב קלחתמ .89000 .דלישטור סרפ .רוטקוידנוקימס לנוישנ

 ו 2 6%  םישנא . 0
 םיבשחונו

 לוהינב חוטיבל תונכוס
 ...וחראתה

 (תוכרעמ חתנמ) םורמ רורד
. 4 7 , , 

 בב ש > ו א"ת 33 ףוגנזיד 'חר
 03-282444 ,281634 :לט

 טופטואא - טופניא
 285688 .לט ,א"ת 39 םיאוומשחה

 םיבשחמ ןארידת ןויע םוי .רודומוקל הנכות חותיפ לע הנוממה .ןוטגנילוו לייג



 ילודנהו םיינוניבה בי

 ישזח םיקפואו םינווינ

 -- רותב תואבה .וזרכוה הדאיס תוכרעמ

 .רתוי ףא תולודגה ,הגסיפ תוכרעמ

 תדובע ךותב םיאצממ זכרמ ,ןלהל רמאמה

 .תורבח רפסמ רובע ב"הראב הבתכנש רקחמ

 ב"הרא = 8 5. תרבח ישנא ,ת"וחודה ירבחמ

 שחנ ,לארשיב םיבשחמו םישנא ידידיו

 םתורכהב הלעמב םינושאר םיחמומל םיב

 תרבח לש הבישחה ינוויב תאו מבי תא
 .קנעה

 43%א תוינוניבה תוכרעמה

 תא הלביק 370 תכרעמ לש הרוטקטיכראה
 4300 יבשחמ תומדב רושעה תליחת םע התרוצ
 תוכרעמב ומכ תרחא היצאיראווב ןכמ רחאלו
 -סיטטס רקחמ תקידבב םנמאו .ןהינימל 3
 -ועמשמ תודונת ןנשי ב"הראב יכ ררבתמ תיט
 הנושארה :םיירקיע םינוויכ ינשב תויופצו תוית
 תוכרעמל 370 תוכרעממ הריגהל תסחייתמ
 -רעממ הריגה ,היינשהו .4341 תוכרעמו 1
 תכרעמו 4366 ,4381 תוכרעמל 4341 תוכ
 -תמה םייטסיטטס םימוכיס ינש ןלהל .3
 תונקתה ירפסמב שומיש ךות העפותל םיסחיי
 .תוליעפ תונמזהו

 יבשחמו 4331 יבשחמל 370 יבשחממ הריגהה
 .1 הלבט האר ,1

 תוכרעמ 4341 433ו 0

 תורחא

2% 17% 18% 40% 3 
2% 28% 326 18% 4 

2% 38% 24% 1066 5 

 ןוסירומ םי'גו ץיבוקציא בקע'י

 שו תוכרעמ ןתינכותכ שמיש -- בוקעי ץיבוקציא

 ריישפמה"וינ תטיסרווינוא לש םיבשחמ זכרמ להינו

 .ב"הראב

 -חמלו 4381 ,4366-ל 4341 יבשחממ הריגהה
 .2 הלבטב ,3083 יבש

 תוכרעמ 3083 4381 436ו 1

 תורחא

 ו% 28% 206 3% 660 3
4 18% 17% 19% 39% 7% 
5 126 24% 440 12% 4% 

 ייקיתו" ןיבמ רקיעב ,הרורב הריהנ התיה 84-ך 83 םינשב .1985 תנשב 10%7ל ודריי 370 יבשחמ לש 40% ,1983 תנשב יכ ררבתמ

 0,  םישנא
 םיבשחונו

 לכה ךסה ,ךכיפל .3083 תכרעמ רבעל ,4341
 ,תיתועמשמ הרוצב הלע 3083 תוכרעמ לש
 תוכרעמ תצובקמ דבלב 12%-ש יופצ 85 תנשב
 ןיב רקיעב היהי לודיגה .3 לש היהי ולא
 וללה םיאצממהמ .4381 יבשחמו 4361 יבשחמ
 רבעמכ שרפתהל תנתינש העונת תוארל ןתינ
 ,4381 תוכרעמל 4341-מו ,43617ל 43317מ
 -ל םוקמב 4381-ל רבעמל תוביס המכ ןנשי
 438173 ,ריווא תרזעב ררוקמ 4381 :3
 ,הנטק 3083 תכרעממ םיעוציבב ףידע וא הווש
 תפסונ הביסו ,רתוי ךומנ 4381 תכרעמ ריחמ
 דומיל ןמז עיקשהל םיטונ םישמתשמהש איה
 תכרעמל עונל םוקמב שדח םיבשחמ רוד לע
 ןתניהל בייח הריגהב ףסונ טביה .רתוי הלודג
 ומכ םיבשחמ תוללוכ ןהש ,"תורחא תוכרעמ"ל
 4341-ל תומודה תורחא תוכרעמו 34 ,36 ,8
 םירבדמ םירפסמה ןאכ .מבי תרצות ןניא רשאו
 ינמז לש הדבועה תפסונ הז ןיינעל .םמצע דעב
 .םירחתמה לשו מבי יבשחמ לש םינושה הזרכהה

 דחוימ שגד המש מבי יכ ןייצל יאדכ תאז םע
 תוכרעמ לע תמייקה /א| הלעפהה תכרעמ לע
 תכרעמ תחת םישדחתמו םינוש םימושייב 0
 םגו 08 םעפ הארקנש המ השדחה הלעפהה
 לצא תוחראתמה תורחא הלעפה תוכרעמ תחת
 הלעפהה תכרעמ איה תפסונ אמגוד .ץ
 צאו | פוחַפופ ₪86חח8 תחת רשא אופוס
 םיפוסמ 120 דע 80-ל תורש תתל תלגוסמ
 תחא הנועבו תעב תברועמ תיתונכת הביבסב

 ח"ודל %200 ריחמב גישהל ןתינ םיקתוע *
 :האבה תבותכב

 0.6.8. /006הווסה 086810 5ץ3וטמצ
 .46102 הילצרה 5551 .ד.ת

 :םינוש ת"וחוד השולש המישרב
 !- 308א או הוא[: אופ או

 5 436| ₪ 438] \א 5

 5 .אוצפ/ אג סא דאס צא
 אא וצו

 - ומכ םישמתשמ תללוכה

 דוביע ,קיסייב ,לקספ ,לובוק ,ןרטרופ
 העודי וז הלעפה תכרעמ .'וכו /\ יו. ,םילילמת
 -ונכת ,תיסדנה הביבסל תינוכסחו תילאידיאכ
 .תיאטיסרבינואו ,תית

 -רדנטסה הלעפהה תכרעמ ,אלפה הברמל
 איה 181 תרבח לש םיילהנימ םיכרצל תיט
 מבי יכ ןייוצי ךכל ףסונב .או/816 תכרעמ
 תרצות \\אוא הלעפה תכרעמ קוושת המצע
 וז הלעפה תכרעמ .6/1א ארקיתש תימצע
 לע צאו הלעפהה תכרעמ תחת תחרוא היהת
 (טיב 32) מבי לש שדחה 50 יו: אוו6א0-ה
 רשאו 85 רבמטפסב הארנכ ב" הראב זרכוי רשא
 רמאמב) .4300 תוכרעמל תיעבט רושק היהי
 -קימ הנכותה תרבח תווקתש ןייצל יאדכ רגסומ
 \ואזא לש הלעפהה תכרעמ תא בותכל טפוסור
 .(וזוגנ -- ורקימרפוסל

 םע ורקימרפוס לש הזרכהה תארקל יכ ןייוצי
 םיטילקת לש שדח רוד יופצ טאוא םעו צאו
 םיישיאה םיבשחמה לכלו ול םימאות םיחישק
 ולא םיטילקת לש ירקיעה ןייפאמה .מבי לש
 עברא ,ןכ .8400 ,םריחמ היהי 10% לדוגב
 הרבחה .םינש שולשל תוירחא םע דבלב תואמ
 הזירכה רבכ ,ולא םיקסיד תרציימה ,תיאקירמאה
 -משמ םג שי וז הדבועל .רבעש שדוחב םהילע
 4300 תוכרעמב מבי לש םיקסידה יבגל תוע
 רוזיב לע רבודמ רשאכ רתוי תולודג תוכרעמו
 .הדובע תונחתו

 שי צאו םע 4300 תכרעמל יכ רמול ןתינ
 -שחמ לש לודיגה תועונת לע קר אל תועפשה
 יבשחמ םלוע לע םג אלא ,םיינוניבו םילודג םיב
 ןמז דוע ונמיע היהת איהש קפס ןיאו ורקימה
 ביבס ףסונ ץמאמל תופצל שי ךכ בקע .בר
 םיפארג ינש ,ןלהל .לארשיב םג תאזה הרוצתה
 םירלוד יפלאב תכרעמה ריחמ תא םיראתמה
 לע או18 לש היצקנופכ ץ-ה ריצ לע ,(ב"הרא)
 ראתמ ישילשה ףארגה .5צ =(א1178) ,א-ה ריצ
 רתוי תולודגה תוכרעמה לש םירצומה וק תא
 ,308%-א 308א ומכ

 308% תוכרעמ לש םירצומה וק
= 8 
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 . מ .ך<'י

 08% תולודגה תוכרעמה
 8אואו11 תוכרעמו הראיס

 לש תושדחה תורוצתה לא םיטיבמ רשאכ
 -ושה תוכרעמל רבעמ ןהש םילודגה םיבשחמה
 | | רשא ,הראיס תוכרעמב םיניחבמ ,308א לש תונ
 תעדל רשא הגספ תוכרעמו ,וזרכוה התע הז
 ףוס תארקל תוזרכומ תויהל םירומא םיחמומ
 ,1989 תליחת 8

 4300 תוכרעמ

 תוזרכה לש הצאהה תוינידמב תורטמה תחא
 ,םירחתמ לע תושקהל איה ההובג תורידתב
 דוגינבו ךכל ףסונב או ינרצי לע תוברל
 ןמזה חוורמ יכ חינהל ןתינ ,תומדוק תורעשהל
 בשחמה לש הקפסאה םויל הזרכהה םוימ
 תוליעפ תרגסמב .הטושפ ךכל הביסה .ןטקי
 ,ףתושמה יפוריאה קושה תונידמב הרבחה
 -מרופניאה תא הירחתמל קפסל מבי הבייחתה
 הצוחנה וז תוכרל רצומל הרושקה תינכטה היצ
 תבייח וז תובייחתה .(זא1 ₪8: 6%) םירשגמל
 םוימ רתויה לכל םישדוח העברא ששמתהל
 זירכת מבי םא ,רמולכ .שדח רצומ לש הזרכהה
 הירחתמל וילע עדימ קפסת ,שדח רצומ לע
 קוושל זרדזת אלו ,ןכמ רחאל םישדוח העברא

30%. 

 ו
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 2 םישנא
 םיבשחונו

 םע קושל רודחל השק היהי |

 כרעמ תורומא ,ב"הראב הגספ |

 | ,ותוא
 ז יכ חינהל

 צק ןמז ;אוה ךופהנ

 נהה םג ןאכמ .הירצומ תא

 בשחמ םע ק ]ו
 .םהלש "ישימחה

 יחמומ תעדל ,עובקל ןיידע םדקומש תורמל

 און" לש עצוממ לדוג רדסב
 תוחפ 10%"כ 520% | א(1%-כב הנרכמת הראיס
 הלבט האר האוושה ךרוצל .30אא תוכרעממ
 -ייח םייק הרייסהו הגספה תוכרעמב .תמדוק
 םג תמייק רשא ,16או תייגולונכט לש םוש
 הזרכה תורידת לש וז ךרדב .3טאא תוכרעמב
 םייקנע ףסכ ימוכס מבי המצעל ריזחת ,ההובג
 [("או תייגולונכטב חותיפה ךרוצל ואצוה רשא

 לש תורוד השולש ךות השעיי רזחהה ,רמולכ
 .הגספ רודו הרייס רוד ,308א%-ה רוד :םיבשחמ

 -ותיפהו םייונישה תא ןייצל שי תאז םע דחי
 מבי לש הנכותה תייגולונכטב םייופצה םיח
 תנמ לע יכ חינהל שי ,אמגודל .ולא םיבשחמל
 רובעת ,הרמוחה תייגולונכט תא בטיה לצנל
 רגאמ לש תרחא הליבחל 1א15 תליבחמ מבי
 הפונת ונל היופצ ,תאזמ הרתי .יסחי םינותנ
 ןאכמ .םישדחו םינוש הנכות ירצומ לש המוזי
 הרמוח ךרד םיחוורמ רובעי הרבחה לש שגרהש
 תמצועש לככ ,רמולכ .הנכות ךרד םיחוורל
 תוליבח רתוי הנייהתש לככו ,תרבוג הרמוחה
 המ תא ףוחדל מבי ךישמת ,תוכמתנ הנכות
 "פו זז א אז" יורקש

 ליחתהל הרומא הראיס םיבשחמה תכרעמ
 המצוע גישהל תנמ לע (ידאיד) לופכ דבעמ םע
 רתוי תצק ,םיצורע 48 לש 30 אווץפ ,םע
 28.5 לש המצוע תלעב 3084-0א תכרעממ
 םילדומ םייופצ ךשמהב .םיצורע 48-ו או ו
 לופכ טעמכ ,או1זיפ 50 יעוציב ילעב םימדקתמ
 ,םיצורעה רפסמב לופכ ןכו 3084-0א לש הזמ

 -ראה הנתשת הראיס תרדס לש הייח ךלהמב
 הדרפה היהת ובש בצמ רצוויש ךכ ,הרוטקטיכ
 תוכרעמ רתימ אא הלעפהה תכרעמ ןיב האלמ
 .הלעפהה

 תוכרעמ תארקל הנכה הווהי הז ךילהת
 תינושארה הרוצתה יכ רמאל ןחינ ,תיללכ .הגספ
 אל לבא גטאא לש הבחרה היהת הראיס לש
 היהי ןושארה לדומה תאז תורמל .ישממ רופיש
 יזכרמ דבעמ םע היהי אוהו תויה תועמשמ לעב
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 בפטנ ס

 רסהא 06:05



 םילודגהו םיינוניבה מבי יבשחמ
 96 תמועל ב"מ 256 לש תילמיסכמ המצוע לעב

 . מ*ךי

 .ינרמש ריחמכ 80% | ויהי יכ םיסרוגה שי ךכל ףסונב .תמא ןמז םגו ו , -כלו ןותמ ריחמכ 72%-ל ,יביסרגא ריחמכ םייעדמ ,םייסדנה םיכרצל המצוע תתל םירומא 0 ירוקמה םריחממ 56%-ל דע עצוממב 1 ולא םידבעמ .(אאא אצ /80655508) םיד 4 --------0| | תוכרעמ יריחמ ודרי ולא םיריחמל הבוגתכ -בעמ יכרעמ לש השידח היגולונכט מבי גיצת .ינרמש ריחמכ ןוילימ 87.67ו ןותמ ריחמכ םירחואמה םילדומב .3084 תכרעמ לש ב"מ 308%-א"ו 308% תוכרעמ ןוילימ 56.8 ,יביסרגא ריחמכ ןוילימ 4
, 

 2 .ינרמש ריחמכ 72% ,ןותמ ריחמכ = היהי ,ב"הראב ,םידבעמ 4 םע תכרעמ ריחמ / כ 65% ,יביסרגא ריחמכ ירוקמה הריחממ 50% | יכ שחנל ןחינ ב"הראב מבי ישנא םע תוילמרופ ו 20 היהי "הרייס"ה תעפשהב וז תכרעמ לש הכרע אל תוחישב .308א תוכרעמ יריחמ לע הראיס א .ןוילימ 86.4 הלוע עצוממב 4 לש תילמינימ | יריחמ ועיפשי ךיא ,הלאשה תלאשנ ףוסבלו 2 תכרעמ התמועל .ןוילימ 83.2 עצוממב הלוע 1/0 יכרוצל ה 3081 לש תילמינימ תכרעמש איה החנהה דחוימ דבעמ ומכ םייפיצפס םיפסונ םידבעמ םג
 םילודגו םיינוניב םיבשחמ יצוציב

 .םינושה םיבשחמה ןיב םילדבהה לע םיעיבצמה םייסיסב םינוירטירק המכ ןלהל 1 0
 לדומ

 בשהמה
 "סיסב ריחמ

0 85 
 הרבעה הוריהמ|םיצורע

 תע/5 םינותנ
 הרעפה תוכרעמ

 תוכמתנ

= 
8 
 2-4 5 1 א 2 רע 0
 2-9 שס 091 ,שא, 05/0965 | 2 לע 0
 2-8 ₪09 091 ,טא, 05/0568 | 2 לע 0
 2-16 ושפ 051 ,טמ, 05/0565 | 2 לע 0
 2-6 עפ 091 ,טא, 05/0955 | 2 רע 0
 2-12 םפא/שפס ,ווטפ פד ,טח ,פ06/08₪ | 2 לע 0
 2-12 09/0591 ,שא 5-6 2 לע 0
 5-16 09 /051 ,שח , 55%- 6 2 79 0
 6 ושפ / אמ , שס , 06, 05 6 4 לע 0
 28 אש / 6, 0% , 05 6 4 לע 0
 2-8 51 ,אשס שח, 40
 2-08 אפ עא 0
 4 51 5 קח 0
 4-10 51 ,וטפ 08 6 0
 4-4 שפ1 ,שפ ,טא 0
50 

1-24 
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 512 |ג> הרייפ

 + דבלב הרעשה םה הראיסה יריחמ .ןרציה ידי לע ורדגוהש יפכ ןורכיזו 1/0 םומינימ רובע ב"הראב ריחמל הנווכה יסיסב ריחמ :תורעה
20 

 ₪ םישנא
 םיבשחונו

 חח

5: 

 לגווונוו:::::%צ[

 םיבשחמו סישנא ירקס

 וימאותו ופו 6 ישכור רקס
 !סניח הנכות ךל העיגמ ,םאות וא יסיפ מבי תשכר

 ידי לע לארשיב תגצוימה ,א8ז0א--ז 8ז= תיבמ תוכיאה ירצומ ץחאשפוצסמא תללכומה הנכותה תליבחו 6 856 ווו םינותנ-ידסמ לוחינ תנכות תליבח :םיסרפ ולרגוי םיפתתשמה ןיב םימאותו יסיפ מבי יבשחמ לש הינק יעינמ לע דמלל אב ,םעפה ,רקסה .(הרמוחמ ווצר תועיבש רקס ,םיישיא םיבשחמ ישמתשמ רקס :רבכמ אל ומייתסהש וא התע סיכרענש םיפסונ םירקס) צראב םיבשחמה סוחתב סירקס תכרוע םיבשחמו סישנא ינותע תכרעמ
 .לנוישנרטניא ירפ

 26% לש תיתועמשמ החנהב הלא תונכות ןימזהל לכוי ,ךכב ןיינועמה ,רקסב ףתתשמ לכ ,ףסונב
 םישנא יפלא ;יופצה הינקה ףקיה לשב רשפאתה הז ריחמ .ףרוצמה שולתה תועצמאב

 .סיבשחמו סישנא ירקסב סיפתתשמ

 םיליונב תבשוחה הנכותה

 םיופסמבו

 ינורטקלא ןוילג * תונויער ללוחמ *
 תרושקת * הקיפרג * סינותנ דסמ *
 תויצקנופ 140 לעמ * ₪008"ל השיג *
 וש האח המ האח הממ הממ הממ אח אא הממ האמ האח הא הממ אא האח האח האח אא א ₪ 0 ?₪50 תונכית תפש * תונכומ

 ק6 רקס רובע ,םיבשחמו סישנא תכרעמל 30.6.85 דע חולשל שי רקסה ןולאש תא יו
 ב 7

)"\ 

 16 יבשחמ לע םינותנ ידסמ לוהינ

 ,6 8455 וו לש חותיפ .תויביס

 ברה עדיהו ןויסינה לע ססבתמה
 בשחנה ,הז רצומב ורבצנש
 סינותנ ידסמ אשונב אתכמסאכ

 בשחמה סגדו גוס .
 . ירודיסה ורפסמ .

 ו י"ע שכרנ

 5 ווג: שכרנ סרובעש סימושייה
 .... שכרנ םהמ קוושמה /הרבחה
 תאז הרבחב השיכרה תוביס

 שומישב רבכ תונכות הלא .

 םס 04 0 תרם = דיתעב השיכרל תונכות .

 8 ןולאשה אלממ יטרפ

 הלרגז תשל לכונש ידכ ,רורב בתכב םי

 (לפכ תעינמל)+"ת'סמ : 0

 . תיבב ןופלט תיבב בשחמ
 הדובעה סוקמ סש

 הדובעב תבותכ
 הרבחה תוליעפ ימוחת

 ש ועדתש יתיצר תאז תונמדזהב

 : ךיראת

 : : כרל סיניינו ?אגאפ וצסהא -ו6 8455 ווו תונכות שו

 % 1150 סוקמב ,רצומ לכל 8850 לשדחוימ ריחמב ץחגאושוצסמא | | 0 8455ווו 5

 עוצקמ

 ןופלט דוקימ

 המיתח

 | הנכותה רצומ תא ןימזמ ינא
 (מ"עמ ללוכ וניא ריח

 9 - ?פ9ל הא 4% ס"ע מ"עב סיבשחמו סישנא תדוק " " חו

 כ , 1 הק לארשיב א5ז0א--ז אזפ יציפמ ,לנוישנרטניא ירפמ סינוכדעו הכרדה ,הכימת לבקאש ל ו . לארש (15% רועשב מ"עמ ףסוהו האחמהה חולשמ סויב רלודה לש ו -2

 לפכה) סילקש



 0 ו

 \060 ןגול

 יררה (טמס) ושמש

 לש הפוס תא תברקמ איהש םירובסה שיש ,ךוניח תייפוסוליפ םג הכותב תלפוקמ אלא .בשחמ תפש דוע םתס הנניא רגול ךא .בשחמ תפש השורר0 םיבשחמה תייליהקבו הלמ השוריפ 1060 תיניטאלב .ירחסמ למסכ םייקסע םיפוג וא תורבח םישמתשמ ובש סופד ןמיסכ 0 רידגמ דרופסקוא ןולימ
 .םיריכמ דנאש ךוניחה תטיש
 .ינקירמאה ךוניחב (קיסייב םוקמב) לאקסאפ דצל תופדעומה בשחמה תופשמ תחאל וגול תא םויכ רבכ םיכפוה תיגוגאדפה המורתהו םירדהנה םימושייה ,שומישה תולק
 .תישעמ תוסנתהל םייטקארטסבא םיגשומ ןיב רשג תונבל רשפאמה ילכ .הנושאר הגרדממ יכוניח ילכל וגול תא םיכפוה ולא לכ .וכותב אצמנש ןורפיע תרזעב הפצירה לע ןתוא רייציש יעקרק טובור ליעפהלו תויפארג תורוצ רוציל רשפא וגולב ,דועו .תיתוכאלמ היצנגילטניא סע הדובעל תדחוימ בשחמ תפש איהש ,פסיל וא לאקסאפ ומכ רתוי תוכבוסמ בשחמ תופש דומ יִלְל רזע ילכל התוא םיכפוה תויעב רותפל התטישו וגול לש הנבמה

 אוזא 50 אופר טרפאפ ,וגול

 ,וזה הביבסה תא ונרובע רוציל וגול לש הדיקפת -- הווש הדימל תביבסב לעפנש יאנתב ,"םיימדקא" םיאשונ דומלל םילוכי ונא ךכ ,רבדל ,לוכאל ,תכלל םידמול ונאש ומכ שממ .ןמזה םע תבחרתמו תכלוהה ,ותנבה לובגל עיגי רשא דע דמלי אוה תוס -נתהלו שפחל ,רוקחל תורשפאה דימלתל תנתינ םאש ןימאה ,ה'גאיפ ןא'ז ירציוושה ךוניחה ףוסוליפ לש ותדובעמ עפשוהש ,טרפאפ .הפשה לש רוביצה יסחי שיא ךפהו ,הנכותה תא חתיפ ,תונורקעה תא הנבש הז אוה .א11"ב וגול תצובק שארב םינש ךשמב דמעש שיאה ,טרפאפ רומיסל ףדרנ םש איה וגול םויכ םלוא .ב"הראב רקחמ תוד -בעמ רובע ₪10 מא אאא א א ו/או \א יגולונכט ץועייל הרבחה הפשה תא החתיפ הנש 16 ינפל רבכ .השדח בשחמ תפש הניא וגול
 תויהל םתוא דמלל ,ןוטוינ יקוח לש ןורכיזו ןוניש ידי לע הקיסיפ םידלי דמלל םוקמבו .הקיטמיתמה רובע סג םייחה לש םידומיל -תביבס התוא ביכרהל לכונ וגול תרזעבש ןימאמ טרפאפ .קומע רתויש המכ הזה עוצקמה לש ורכז תא קיחדהל םילדתשמ ונחנא ,ןחבמב םילשכנ ונחנאשכ ,רפסה תיבב .התוא םינקתמו האיגשה תא םיהזמ ונחנאש דע בושו בוש םיסנמ ונחנא ,םיגוש ונחנא רשאכ תואיצמב .תילגנא יאנוש וא ,ןובשח יאנושכ ונמצע םיהזמ ונחנא ריעצ ליגב רבכש ךכל םיירקיעה םימרוגה דחא הווהמ וז העפות .םירגובמה ברקב םג אלא םידליה ברקב קר אל ,היבופותמ ,דומילהמ דחפה תעפותל האיבמש הרטמ אלא ,םידימלתה לש םתמר רחא בקעמל תכרעמ חרכהב םניא םינויצו םיגשיהש ךכל המרג ךוניחה תטיש אלא ,דבלב וז אלו ".תינורטקלא םיגשיה בקעמ תכרעמכו יטאמוטוא םיפד ךפוה"כ אוה םיינקירמאה רפסה יתכ בורב בשחמב ירקיעה שומישה ןכלו .עדיב דימלתה תא תנעוט איה דָמְלל םוקמבש סרוגו תינ -קירמאה ךוניחה תכרעמ תא טרפאפ ףקות אווא 5108815 ורפסב
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 .הדובעה תא ונרובע ושעי וגולו בשחמה רשאכ התיכל חופתה ץע תא סינכהל רוציקב .תוסנתה תרזעב ןוטוינ יקוחל עיגהלו םיאקיסיפ

 הדובע ילכ תכרעמכ וגול

 ,דיב ןורתיפ ול שי ולש הסיפתה בחרמל םיסנכנ וללה רשאכו ,רתויב םיטושפה היביכרמל התוא קרפל דמול דימלתה ,תכבוסמ היעב שי רשאכ ,ךפיחלו .דימלתה לש הסיפתה םוחת ךותב דימת-דימת לבא ,תונוש תודוקפ לש ןפור'צ תרזעב רתויב תובכרומ תוארוה תכרעמ רוציל תרשפאמ וגול לש תודוקפה תטיש .ותורמל ןותנה ,דבלב הדובע יִלכ אוה בשחמהש דליה דמול ,גרובנידא לש הניגנה תביתו בשחמה (ךסמ) ןרקא ומכ ,םיפסונ םירזבא תועצמאב .וגול לש החוכמ טק קלח קר איה בצה תקיפארג .ישממ רויצל ונוימדבש תיפארגה הרוצה תא ךופהל ידכ תתל וילע דציכו תוארוה ולא דמול אוה ,םייוסמ לולסמ רייצלו עצבל הפצרה-בצ תא דמלמ דימלתה רשאכ .דומילל הדובע ילכ זגרא אוה וגול ןורקיעב

 בצ רמ ,ריכהל אנ
- | . 000000 ----- 

 ,תוירטמואיגה תורוצה לכ תא רוציל רשפא תודוקפה לש םינוש םיפוריצ תרזעב .ןרקאה יבג לע רייצמה ןורפיע לא ומכ ןילא סחייתהל לכונש ךכ תובקע וירחא ריאשמ בצה או תודוקפל ןוויכ הנָשֶמ וא ,הרוחאו המידק ,6% ,:0 ג כ ומכ תוטושפ תודוקפל הבוגתב "בצ ידעצ"ב הענה הובג תודיינ רשוכ תלעב תומד אוה בצה .תכלל ןאל ול ודיגי רשא רע ןרקאה וכרמב בצייתמ רשא ,(10811-5) בצח אוה וגולב ישארה ןקחשה
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 םיבשחונו

 .תויפארג תורוצ לש תבכרומ תכרעמ תונבל ךכו ,רָחא ויא06 א-ב הדוקפכ שדחה /₪00:ו/88-ב שמתשהל רשפא .ותוא תוביכרמש תודוקפה תמישר תאו ,ץאסספט85"ל םש םינתונ הירחאו 10 הדוקפב םיש -מתשמ 80 אפ רידגהל ידכ .קא06₪ 0 86 תוארקנה תושרח תודוקפ (בשחמה) בצה תא דמלל ושוריפ וגול תפשב תונכית
 .ךרע בר הדימל ךילהת הווהמ המצעלשכ ולא תונורקע םע תודדומתהה .תויט -מיתמ תוכרעמ דועו היגולופוט ,הירטמונוגירט ,הירטמואיג ,הרבגלא לש םינוש תונורקעב תנכתמה לקתנ א 0608 תיינב ידכ ךות

 ,לשמל .תמייוסמ הלועפ לע רוזחל וילע םימעפ = תא דמלל ונל תרשפאמ וז .א לא איה תרחא הדוקפ תוירטמואיג תורוצ ינימ לכ תונבל םילוכי ונחנא הטיש התואב קוידב
 :םושרנ

 לוגיע רייצל ידכ

 .תולעמ 360 לש לגעמ םילשי רשא דע ,הנימי תחא הלעמו המירק דחא דעצ םעפ 360 בצה ךליי וז הדוקפל אז קץ אד 360 | 0 אא | 6 ]

 הקיפארג קר אל הז וגול
 תיב הנוב בצ רמ

 תא ןגראל וגול לש התלוכיב ץוענ וגולב 1.1517 קיסייבב 16 לוהינ ןיב ידוסיה לדבהה .תולגוסמ תיתוכאלמ היצנגילטניאל תודחוימ בשחמ תופש קרש יפכ (1.181%) תומישר להנל הלוכי וגול ךא ,הפשה לש ירחסמה הלמיס ויה יעקרקה בצהו בצה תקיפארג םנמוא .דבלב יפארג רשוכ הלש ,םידליל הפש לאכ וגולל םיבר םיסחייתמ המ םושמ
 .תיכראריה הרוצב תומישרה

 .רדגוה אל ןיידעש ,ומצע גשומב שומיש ידכ ךות גשומ םירידגמ ונחנא םהבש םיכילהתב "ןיקת אל" והשמ שיש תורמל ,(א:608510א) םייביסרוקרה םיכילהתה םיווהמ וגול לש ףסונ המצוע בר ילכ
 .רתויב טושפל תובכרומ תויעב לש ןורתפה תא םיכפוה ולאכ םיכילהת ".לגעמ לש םיקלחמ בכרומה והשמ אוה לגעמ" המגודל

 ,תיב רייצתש תינכות ביכרנ תונכיתה תרוצ תא םיגדהל ידכ
 תרזעב "עוביר" 06500 ₪8-ה תא רייצל בצה תא דמַלְנ הליחת
 :האבה תודוקפה תרדיס

 דס צעוביר רידגמ ינא
 [םקשא8פ 50 םידעצ 50 המידק ךל
 שו6אז 90 - תולעמ 90 הנימי הנב
 :םקשהפפ 50 םידעצ 50 המירק ךל
 שו6ווז 0 תולעמ 90 הנימי הניב
 4 :םאשא88 50 םידעצ 50 המידק ךל
 ואז 0 תולעמ 90 הנימי הניב
 ז:םפא468 50 םירצצ 50 המידק ךל

 רהז
 זס ו 0

 [ם א
 ו :תודוקפ לש הרדיס תרזעב בוש ,שלושמ והמ רידגנ ןכמ רחאל אוז ו

, 
 דסדאו שלרושמ רידגמ ינא ץאס

 קוסוז 0 תולעמ 30 הנימי הניב

 :סשאהפפ 50 םידצצ 50 המידק ןש
 4% או6ז 0 תולצמ 120 הנימי הניב
 זםאאהשפ 50 םידעצ 50 המידק 7
 שושהז ו20 תולעמ ו20 הנימי הניב

 :םאצהקפ 50 םידצעצ 50 המידק ךל תונורתי קר אל -- וגול
 :אפ הז ך
 םינרקאב .הרמוחב אלא המצע הפשב אל ךורכ תונורסחה ןושאר :תלד רידגנ הנורחאה תודוקפה תרדיסב .תונורסח ולא-יאמ תלבוס איה םג ,הבר המצוע וגוללש יפ-לע-ףא |

 תאז רייצמ אוה תותשק רייצמ בצה רשאכו ;הבע וירחא ריאשמ 8 תלד רירגמ ינא אוהש וקהו ,בצה עיבצמ ןוויכ הזיאל תולגל השק ךומנ דוקימ ילעב
 .ינצפוק גז"גיזב

 תכרוצה בשחמ תפש איה וגול .הפשה לדוגב ץוענ רחא ןורסיח
 תוחפל ךירצ 2 לפא) בחר םאר סיסב לעב בשחמ ושוריפש ןורכיז הברה
 יעצמא לש תורקי תופסות שרודו ריחמה תא ץיפקמ דימש ,('ק 4
 .הנסחא

 תונבל ידכ הלצנל רשפא יא .תויטיא אוה וגול לש ןורסיח דועו
 תשמשמ וגול ןיאןכלו ,תיטירק םינותנה דוביע תוריהמ ןהבש תוינכות
 השוע התוא דמולהו ,(תיקסע הנכות וא םיקחשמ) הנכות תביתכל הפש
 .וגולב שמתשהל תנמ לע קר תאז

 תנטקהו םידבעמה תוריהמבו תויפארגה תונוכתב רופישה תמגמ
 לש יעבט ןורתיפל ואיבי ,ןוסחיאה יעצמאו ןורכיזה תכחרה לש ריחמה
 טרפאפ .הדמולה איה וגול לש רתויב לודגה ןורסיחה ךא .ולא תונורסח
 ,המצועה תא שממל יעצמא ונל קפיס אל ךא ,המצוע בר ילכ ונל קינעה
 ךא .רחא וא הז םש תחת " ,וגולב תנכתל דציכ" לע ובתכנ םיבר םירפס
 רציכ ךנחמל ךירדמ וא ,וגולב קוליחו לפכ דמלנ רציכ םיגריש רפס
 תיט'זאיפה הריוואה תריציל תמאב הלצנל לכויש ךכ הפשב שמתשהל
 .םימייק אלו טעמכ ,םינושה תועוצקמב

 אקוסז 0 תולצעמ 90 הנימי הניב

 (0אאגשפ 20 םידעצ 20 המידק ךל

 אוסאז 0 תולצמ פסהנימי הניב

 :ספאהפפ 20 םידעצ 20 המידק ךל

 רהז

 | | ז:םאאגאפ 20 םידעצ 20 המידק ךל

4 

 :אפ

 רוכזלו רהזיהל ךירצ קר ."ךתיב הנב"ל םילכה לכ בצל שי וישכע
 .הדוקפ אלל ןוויכ הנשמ וניא בצהש
 דס 0 תיב רידגמ ינא

 ל צוביר הנב
 00 תולצעמ 90 הנימי הניב
 :םאא גאס 0 םידעצ 50 המידק ךל
 או שלרשמ הנב

 קי 900 תולעמ 90 הלאמש הניב

 7" 50 םידעצ 90 המידק ךל

 תולעמ 90 הל
 - םידעצופ המידק ךל 4 [0אאאאס |פ ל וקרל
 . ץז 0 תולצמ 90 הלאמש הניב

 ' 9+ | םישנא
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 0-7 רר רח

 ט:ב-מ

 הנכותו הרמוח -- וגול

 לש יהשלכ הסריג שי ץראב םיקוושמה םיישיאה םיבשחמה לכל טעמכ
 בשחמל אקווד התייה םיישיא םיבשחמל הנושארה וגול תסריג .וגול
 הסריגל לפא הכז ןכמ רחאל דימ .יא.יט 99/4 סטנמורטסניא ססקט
 םינהנ םויכ .רתויב תיראלופופ הכפה הרהמ דעש ,וגול לש הנושארה
 לש תולועמ תואסריגמ 64 רודומוקו מכבי ,יראטא ,וקילוק לש םדא
 רובע הרצייו ןרוקא תרבח הרגיפ אל יטנאלטאה לש ינשה דצב .וגול
 וליפאו ולשמ וגול םורטקפסל םג .וגול תסריג יס יב יב בשחמה
 וז .יב ורקימ בשחמה רובע וגול זוא תא אוצמל רשפא הילרטסואב
 לש יטאטסה ןורכיזה ללגב דחוימב תניינעמ הסריג איה הנורחאה
 ] .קחמנ וניאש ,בשחמה

 ,61.6 9100 ,וגול ףובע .דחוימ בשחמ אוצמל רשפא לארשיב
 ו .רועסי ץוביקב תעדה ץע לעפמ תרצותמ

 רתוי בוט סיסב םיווהמ םילועמ םייפארג םיעוציב םהלש םיבשחמ
 דחוימב השיגר ,הקיפארגל הקיז תלעב הפש איהש ,וגול .וגולל
 תותפתהל אל) יוטיב ידיל אב הז ןורתי םיריהמ םיבשחמבו ,תוריהמל
 "דליה תסיפת תוריהמל םיאתמ יטיא בצקב ענש בצ" ןונגסב תואחסונל
 .(יטיא בשחמ ץיאהל רשפא יא ךא טאהל רשפא ההובג תוריהמ -
 ,(58781188) םינססותה תייצקנופ תא םילצנמ םימיוסמ םיבשחמ
 .עמשה תכרעמ תא םירחא םיבשחמו

 ץוחנ אוה המ םשל בטיה קודבל ךילע וגול הנוק התאשכ ,ןכבו
 .ךל המיאתמה הסריגב רוחבל זאו ,(ףסונ בשחמ קחשמ אל הז !רוכז)

 -סחמכ ,תיטיאו הלוז לוקמשר-תטלקכ :תונוש תורוצב תשגומ וגול
 ותוא בּורצ םור בבש) יונישל תנתינ הניא ךא הנימאו הרקי םור תינ
 םג רמשייש יטאטס םארל םינעוטש הנכות וא ,(בשחמה ךותל םיסינכמ
 םינוטילקת יבג לע ןה תואסריגה בור םלוא .בשחמה יוביכ רחאל
 .ןנוכו בשחמ תושרוד ןהו (םיטקסיד)

 קפתסת לא .דועיתה תא םג רוכזל בייח התא וגול שכור התאשכ
 דציכ הארַתש תּורפס אצמ .וגולב תוינכות בותכל דציכ דמלמה רפסב
 וא ,םיידוסי רפס יתב ,םידלי ינג :םינושה םיכרצל וגולב םישמתשמ
 תיקלח הבסה שי וגול תואסריגמ קלחל .דחוימ ךוניח לש תותיכ
 .תירבעל

 תונוכתה ןיבמ .תונושה וגול תואסריג לש תיקלח הלבט ךינפל
 ,הקיטמטיראו ,80טא₪ ,ש11.1. תויצקנופה תא יתרחב תוינייפואה
 ,81אז ,בצה תוריהמ יוניש ,םינססות ,תומישר דוביע ,הקיטמיתמ
 .84ץפדו

 תליחתב ןיידע וגול .רחוב התא הסריג וזיאב ינורקע הז ןיא םצעב
 .החלצהב ןוכנה שומישה תא הל אוצמל ךרטציש הז היהת התא .הכרד

 האוזא 50טאכ 1[ טמרופ םש

 שי ןיא | ןיא טקסיר | לפא
 שי שי | ןיא תינסחמ יראטא
 שי שי | שי טקסיו | מבי
 שי ץא | ץא אסא 0
 שי ןיא | ץיא | קסיד 0
 שי ןץא טקשד 4
 שי ןךא טקסיד מא
 שי ןיא תינסחמ דו
 שי ןיא טקסיד | ןיפוט
 שי ןא טקסי אווז

 ב-ו-ריק-מ

 וגול יקוושמ

 לכות ןהיתונוכת לע םיטרפו םייפוריא םיבשחמ רובע וגול תואסריג

 :םישרומה םיקוושמהמ תולדל
 ;יירנוס -- יב ורקימ ;הלוכסא -- יסיביב ;טיירפמוק -- םורטקפס

 .בשחמה -- ןוגארדו
 רוטקסה לש שונא יבאשמ לש העקשהל וגול התכז לארשיב םג

 תא ופחד הילצרהמ ןועבג טפשוהיו הפיחמ ןוריל ירוא .יאמדקאה
 טאל טאלו ,ץראב םיבשחמה תייליהק לש התעדותל בר חוכב הפשה
 העדל םיפתוש םלוכ אל .םיכנחמ לש הפשל םידליל הפשמ תכפוה איה
 ,תבקונ תרוקיב היפלכ םיחיטמה שי ; ךוניחל ןורתפה תמאב איה וגולש
 קפס םיליטמ םניא םיגרטקמה םג ךא .הדמולב רסוחה עקר לע דחוימב
 תכרעממ ירמגל הנושה ,בשחמב ינשדח שומיש הווהמ וז הפשש ךכב
 .דבלב ןוחביאו לוגרית

 תירבעל הבסהו דועית ,וגול

 -הבו ּהדועיתב םיקסוע הפשה לש התובישחב וריכהש םימרוג רפסמ
 ,יסיביב תא תקוושמה ,הלוכסא תרבח תא ריכזהל יאדכ .תירבעל ּהתבס
 לכ וז הסריגב .ךרה ליגל תדעוימה ,וגול לש תירבע הסריג הלש
 ,ןוכיתל וגול םג וז הרבחל .דבלב םיציחה תרזעב תולעפומ תודוקפה
 תסריגו ,תירבעל ומגרות םייוגשה תועדוהו הרזעה יכסמ לכ הבש
 ,אלמ טעמכ ירבע םוגרתב איה םג העיפומ בצה תקיפארג

 הסריג האיצוה ,םורטקפס תא תקוושמה וז ,דיירטפמוק תרכח
 .(הטסאק) תֶטֶלק יבג לע וגולה רובע תירבע

 דחוימ ןוטרק חול וגול רובע האיצוה בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא
 .יִא 2 לפא לש ותדלקמל רבחתמש

 סיקצצ הנירו רשנ הלרפ ,ןוריל ירוא לש םלעופ תא םג סנ לע הלענ
 הסנמה תירבעב ןושארה רפסה והז .םיבצ יקסעל ךירדמה תא ובתכש
 לע ססובמ רפסה .הירוחאמש היפוסוליפהו וגול תפש םע דדומתהל
 יבשחמ רובע דעוימו ,הפיחב 1983-1980 םינשה ןיב רבצנש ןויסינ
 דומילב קר אל םיקסוע רפסה לש ויקרפמ השימח .לפאו רודומוק
 בכעתמ ןכלו .ךרה ליגל הלש םייכוניחה םיטביהב םג אלא הפשה
 .וגול לש תיפארגה תלוכיה לע רקיעב רפסה

 תבסהו רזעה תּורפסמ לודג קלח .גאב תרבח לע הבוט הלמ םויסלו
 תא ךכב המידקהש ,גאב תרבח תרזעב השענ תירבעל וגול לש הנכותה
 הכ תיגוגאדפ הקיז תלעב הפשב םיפסכ תעקשהב תדסוממה תכרעמה
 .דובכה לכ -- גאב .וגולכ הקזח

 5גץמ קחזאד 5ץםפכ 5תתז 115ז אאזה

 ןיא שי שי
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 יבשחובו םישנא > 2/07ת/
 יתנש יונמ לע וישכע םותח
 ךתריחב יפ לע רפס לבקו

 .רתוי תעדל בייח התא ?בשחמב שמתשמ התא
 .תעדל אל ךל רוסאש יאדו ?בשחמב ןיידע שמתשמ ךניא
 לקש הפשב ,ושדוחב שדוח ידמ ,לכה ךל רפסיש ןוחריה אוה ישיא םיבשחמו םישנא
 !הניבהל
 ,ףנעב םיחותיפו םינוויכ לע לכה תעדל לכות ךכו - ךתיבל תורישי ןיזגמה תא לבק
 ...אל המו - םיקחשמ ,תויזחת ,קוש ירקחמ ,םיאצממו תוקידב
 תיירפסמ רפס לבקת ףסונבו (מ"עמ ללוכ) 'ש 23,200 :תונוילג 12-ל יתנש יונמ ריחמ
 .ךתריחב יפ לע ,םיבשחמו םישנא

 .םויה דוע חלשו - האחמה ףרצ ,שולתה תא אלמ ,רפס ךל רחב

 !'ש 28,745-ל הלע יונמה ריחמ

 דחוימה עצבמהמ הנהת יאמ ףוס דע קר
 !דבלב 'ש 23,200-ב רפס + יונמ

₪ 
 יג כ מ - קיסייב ןתינכותמ

 .בשחמ יכודיש בשחמ תדיחי להנמ דעו
 יג

 ןמזה תוירלירכ ועחמ הנקתוע | | | טיכשממה ףגעב םיקוסיעהו תועוצקמה זמ =

 ווק ןורשו בו 2 לש

 שו קיסייב ןתינכותמ
 י** בשחמ תדיחי להנמ דע

 םיקוסיעהו תועוצקמה ךירדמ
 .םיבשחמה ףנעב
 םידומיל ןנכתמה לכל הבוח ופס

 .קושב רתויב טהולה ףנעב הריירקו

 ('ש 8,067 :יגולטק ריחמ)

 "ג ןמזז % מזה דגנ 4ורמב בשחמ יכודיש בשחמ הנקתש ינפל רוצע

 ןניק ןורשו בד תאמ ךל יפסיש תיובעב ידיחיה ךיודמה נק תגירפ ירב תאמ

 םיבשחמ לע תעדל יאדכש המ לכ

 .הנכותו םיישיא

 ('ש 8,702 :יגולטק ריחמ)

 ,ינוידב בשחמ ירופיס

 ךתוא קתריו עשעשיש ופסה

 (י'יש 8 :יגולטק ריחמ)

 הדובע תוקד 60 ךןופה

 האצות תוקר 90-ל

 תתא םג הזה ופסה סע

 'ןועשה יגוחמ דגנ וומב חצנל לכות

 ('ש 8,067 :יגולטק ריחמ)

 61130 א"ת 33325 ד"ת ,ישיא םיבשחמו םישנא

 ,ישיא םיבשחמו םישנא תונוילג 12 לע יונמ תויהל הצור ינא ,ןכ

 'ש 23,200 ס"ע האחמה ףרצמ ינא

 :רפסה תא ,םולשתב תפסות אלל ,לבקל חמשא

 ןופלט 'סמ 7 ב

 'סמ

 םידומיל /הדובע םוקמ

 ה -=---=--- ית

 ששאאש ם\06 < ם(6 + 587 ו רב )ו



 | -2-3 ובלכ
 ₪ הליבה תקסיע

 ₪ לפא יבשחמל
 התבוגת תא ונאבה ,םדוק ןיזנמבש רחאל
 ,הנכותה לע גרבליז ית לש (...טעמ תרשופה)
 ןד ר"ד לש הבחרה ותריקס תא םיאיבמ ונא
 .הנוב
 להנמה ,גולופורתנא אוה הנוב ןז ריד
 ילוע םיריעצל הדימל זכרמ הלא םימיב
 .עבש ראבב היפויתא
 רקחמה תקלחמ שיא הנוב ר"ד היה ,רבעב
 .60 ומ טעסמוס ינותיע תשר לש
 ,וניל"זח ורמא "דחאה ןמ םיינשה סיבוט"
 םירמוא "םיינשה ןמ השולשה םיבוט* ךא
 םיבשחמ ורק'מ יתוריש תיב*ס ישנא םויה
 1-2-3 ובלכ הנכותה תליבח ינרצי מ"עב
 1-2-3 ובלכ | .וז הבתכב ןודנ הב רשא
 רימה תירבעב תבלושמ הנכות תליבח הניה
 תינכותה .ווזר וס ,ווש לפא יבשחמל תדע
 ו ע/סמא5 תילגנאה הפריגהמ המגרות
 התעפוה זאמ ב"הראב החלצהל התכזש
 תסריג לש םוגרת התויהב .הנשמ רתוי ינפל
 תא לצול תיביס ישנא ולכי תילגנאה באה
 רופה היביכרמ יבגל ב"הראב שכרנש עדיה
 -יאה הנכותה תליבח לש רתויב םיירלופ
 ,שמתשמה סע היצקונומוקה תרוצ :תילאיד
 ,תונושה תוינכותה ןיב בולישל תורשפאה
 םיביכרמ ולאב אצויכו ,הספדה תויצפוא
 .הנכותה תליבח לש םינוש

 עדימ דסמ ,םילילמת דבעמ תללוכ 1-2-3 ובלכ
 (5 1: \1251181:1) הדובע ןויליגו ,(וכא ד א
 םימושיה תשולשכ לפא ידי לע ורחבנש
 תיבלו עצוממה שמתשמל רתויב םיבושחה
 ןכש וז הריחב יפלכ תונעט ונל ןיא .ןטקה קסעה
 -- 'ק 128) שרדנה ןורכיזה תולבגימ עקר לע
 ןורכיז ילב טעמכ ךא 'ק 64 םע םג רשפא ךא
 ביכרמ ליכהל היה רשפא יא (הדובע יכרוצל

66 

 וייה

 דסמ םע דובעתש תיתוזח הקיפארגןוגכ ףסונ
 תודומע 80 לש סיטרכ תשרוד תינכותה .עדימה
 ,םיננוכ ינש תרזעב רתוי הבר תוליעיב תלעופו
 רבכ ןייצנ ריחמה תא .דחא םע םג רשפא ךא
 רבכ השקה בלשה תא רובעל ידכ וישכע
 אוהו 8325 וניה ,םויהל ןוכנ ,ריחמה .הלחתהב
 אץעו.ש באה תסריגל ריחמהמ תצקמב הובג
 הכרדה תקפסמ 'תיביס )8250(.  -אסא=
 םילדומ תבכרהב עויסו תינכותב שומישב
 ינניאו הרבחב ירוקיבב יל רמאנ ךכ -- הדובעל
 הז ןובשח .ריחמה תלאשל סחייתהל ןווכתמ
 יביכרמ תריחב ינפל .ומצעל הנוק לכ השעי
 בולישל סחייתנ הבה ,דרפנב הנכותה תליבח
 ,ובלכב םייוצמה םיינללוכה םינייפאמלו ומצע

 שדוקה ןושלב ובלכ

 רמוא הז ןיא .תירבעב הנכות תליבח איה ובלכ
 ןכא ןנשיו תילגנאה הפשה לש הנמז רבע יכ
 תא תוחפל תעדל יוצר ןרובעש תויצקנופ
 אלשו ,תאז תורמל .תילגנאה הפשה תויתוא
 תדבוע ,איש1 + יאאו1 א ןוגכ תינכותב ומכ
 תולועפה בור ךרואל השודקה ונתפשב ובלכ
 ןאכמה) תירוקמה תינכותה יכסָמ .תושרדנה
 אוצמל ןאכ ושרדנ (?"תיביס" הרבחה םש רזגנ
 ןוגר'זב ללכ ךרדב תועיפומ ןניאש םילימ
 וילא רשא 61,180 82 ומכ גשומ .לבוקמה
 היצמרופניא יעטק ,םילבקמ ונממו ,םיחלוש
 הלסלס ארקנ ,תינכותל תינכותמ הרבעהל
 -ינמ וילע רשא קפקופמ קיטסלפ רצומ ותוא)
 ,(ץראב היטרקורויבה יזועמב םיבתכמ םיח
 ןורכיזב חטש ותוא ,28%%10-ה גשומ וליאו
 ,הבתכמה תירבעב ארקנ ,םיצבק תקזחהל דעונה
 יכ ןייצל ןיינעמ .םילבקמ ונא ,תונעט ןיא
 תומש אוצמל םיבייח ויה תינכותה ימגרתמ
 תאזו תילגנאב ירוקמה חנומהמ םיכורא םניאש

 ₪ םישנא
 םיבשחונו

 תשרוד ותוא ןורכיזה תולובגב ראשיהל ידכ
 ןאכ תואגתהל הלוכי ובלכ .'ק 55 -- תינכותה
 ןויליגב תירבעב אלמה שומישה תוינושארב
 רשא םידרשמו קסע יתב .תינכותה לש הדובעה
 אל הדובעה ןויליגב שומיש ואצמי חטבל
 לילכהל ידכ רופס ןיא תויצלופינמל דוע ושרְדְ
 לש הדובעה ןויליג .תירבעב םילימו תויוות
 ינויצ תא איצוהל תירבעב ולוכ דבוע ובלכ
 \-8-6'-ב םינייוצמה ןויליגב תויקפואה תודומעה
 .ילגנאה

 תירבעה הפשה יאנק ראשו הדוהי"ןב רזעילא
 ובלכ לש התונמאנ לע קפס אלל ויה םיכרבמ
 תחא תררועתמ ןאכש אלא ,שדוקה תפשל
 הבושת ןיא םייתניב ובלכל רשא תולאשה
 בלשל תינכותה תלוכי הניה וז הלאש .תקפסמ
 תופש וא תילגנאה הפשב םיטפשמו םיעטק םג
 .ילגנאה /\-8-6-ב םישמתשמה תורחא תויזעול
 תודדוב םילימ בלשל ובלכ הלוכי ,וישכעל ןוכנ
 ויפ לע רשא הקיחד בצמ תרזעב דבלב תילגנאב
 הקיחד .ןימיל לאמשמ תויזעול תויתוא תומשרנ
 תויזעולה תויתואה תומשרנ דוע לכ תשחרתמ וז
 םילימ ןיב חוור סנכומ וב עגרב ךא וידחי
 םשרית האבה הלימהו הקיחדה בצמ לטובמ
 תא יבתכב םא ,לשמל ךכ ,הנושארל לאמשמ
 ילגנאה חנומב שמתשהל יתשרדנ םירבדה
 טפשמה לבקתמ היה ,'הקיחד בצמ'ל

 .יוארכ 0511 אוססמ אלו אסמ
 בלשל ןיינועמש ימ לכל תיתועמשמ וז הלבגימ
 ונתי תיביס ישנאש יוצרו תילגנאב םיטפשמ
 תינושל-ודה הסריגה ומכ אלש .תעדה תא הילע
 לגוסמ ןלילמתה הבש אוטו או א לש
 ובלכ ,ויתולועפ ללכ לע תופשה יתש תא בלשל
 תלוכיה וליאו תירבעב הנכות תליבח הניה
 ןיא .תינשמ רזע תלועפכ הייוצמ תילגנא בלשל
 סיסב לע ובלכ תא םינחוב ונא םא םגפ ךכב
 .תינושל-וד הנכות אל ךא תירבע הנכות התויה

 הוב
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 םימיעפל
 ס6/ייטיזא בשחמ

 ...קיפסמ אל וטווטפ

 6 / ישי בשחמ ושכרי םיססיע הברה הגשה
 ,םירלוד יפלוג לט הוגצוה יר\\א זתולגל ירב

 י"םהילשע יץחול יוטיוגהשט"
 - סזח קיפסמ \גיא ס6-שב
 הברה והר סו\6-ה) רוי ההובג בושיח תוריהמרירצ הזתטאש רל ררבנתמשטב
 יתוריחי ,(ימיבפ וורבו 8\ט דע ד א4%6-ל)רזווי הלודג ןורבז לוב (ריהמ רתהי
 תואמ לט םיססיר תולובס ליעב אוהד סוא6-ה) רזווי תולודג/יתובה יתויפסה
 תינייפוא הדיחיב וא ,לודג ןוגראב הסלחומל ,וסס ססעל הזט ןיב (םיזתב ינויליזמ
 ..הגוגרטב תודרספתמה דתובר הומבט

 - ספסמ הבחההל ןזתיג ואל ס6-וטב
 רל ררבתומשב ןתושברש 66 -ח וזאת הבועבו תעב םיבירטצ וטיזג הראטיע םצצעבט

 \ הרובע תונחת הברה ד סוא6-ל) םיהובע (חלוש לע הרובע יתנחת םיצצור םהזמ קלט
 סינבהל ידב םינוזוג וצממ זגיצוהל ליחזהל רירצו ןורבזה רגב םזתסב םווגותסש וז
 \(הרֶסי ואלו יסעמכ הז ד סואשא-ב) ..יםזמ\סומב םירזחוא

 - .ילבלמ וגיא ס6-יטב
 ריקפותהמו רנוגראב הרובעה ת\הממ טסבפתמב 6 רפסמ תפסוהאש רל ררבתמשב

 ו\ס-ו סאאש ..רל םיעי'צמ ונואט הביוטנרוטלטהמ רזווי זתיותועובוטזמ הרָסי ,.ס6-ל יתדיעוהש

 ..\\\ופ רוע ,0(- דבלמ טי \6-ליט רל רהבתי זוא

 א 6 ₪ ו-15 םע םירלוה יפלו הברה רוסחל לכוזתוט רל ררבתי זוג
 מ"עב וינבג ךווטימ .א .י

 וזה ב\חוג גו רוה זאא טרטה
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 םיפוריצה תדלקמ בכמה
 ריפוס האל

 הייונב תדלקמה התיה הנש 100-כ ינפל הכרד תליחתב ,ןכבו
 דילק לע הציחלה עגרב ,תויתואה ןהיתוצקב רשא תועורזמ
 .תדלקומה תואה תא ריינה לע הכמו תפנומ התיה עורזה םייוסמ
 ויהו רחאמ היעב ורצי וליא "תועורז" ,הריהמ הדלקה תעב
 (!) וטיאיש ךכ תויתואה תא ורדיס ןכל .היינשב תחא תולקתנ
 וננכות בצמה רואל .תוינכמה תויעבה ורתפיו השקהה בצק תא
 תושגנתהה תויעב תא תינטלומיס רותפל וסינש תודלקמ רפסמ
 רודיסב לאה תדלקמ ומכ תודלקמ 'סמ ועצוה .תוריהמהו
 .דועו א/6וא5ו 5 רודיס יפל סירומ תדלקמ ;א6=8וא תויתוא
 היה םהיניב ילאידיאהו תודלקמ לש םיפסונ םיבר םילדומ ויה
 70%-כ לע טלושש םאואזפא508 תויתואה לש ףוריצה
 .תחא הרושב תאזו -- תוילגנאה םילימהמ

 ,רומאכ םויה םישמתשמ ונא הבש תדלקמה הרתונ ףוסבל
 תדלקמהש םתעד לע ודמעו ונעט םיבר .םוצפּהזצ-ה תדלקמ
 תדלקמהש ןעטו ,רזחש קא'זובד טסוגוא ר"ד םהיניבו העורג

 םע "רבד"? םילהנמ לש תירקיעה םפכרד ,עוזיכ

 םיבשחמה שיא וא/ו םתריכזמ ךרד איה םהיבשחמ

 תקסוע הפיחב תאצמנה קילפוגרא תרבח .םדרשמב

 "םדא תרושקתה םוחתב תוטישו םיעצמא חותיפב

 םיפוריצ תדלקמ החתיפ ,בשחמ- םדא טרפבו הנוכמ

 ל"כנמקחציררב באז םימזיה תעדל .המש המיטקוא--

 םילעופה ,םליע רהז ר"דו ןמגרב הדוהי רד ,הרבחה

 תרתופ המיטקואה ,תועקשה טנוקסיד םע ףותישב

 םיקסוע םימזיה .בשחמ--םדא תורבדיהה תייעב תא

 םדאה תונוכתל םייגולונכט םירצומ תמאתה םוחתב

 שונא ימרוג תסדנה ארקנה

 .(החטשגא 07085 ₪א6/א5=ה/₪6)

 .םויה לשיקשמה בצמב העובק יכה הלימה ."םייוניש"

 .ףטושה דוקפתה תוליעי ילגלגב לקמה ."םיגירח"

 .םירגתאה לע תונוע 117 יבשחמ תוכרעמ
 ירדחב יסנניפה עדימהזוכירל דעורוצייה תפצר לע שחרתמה ןמל
 תא 115 לש תומכחותמה םיבשחמה תוכרעמ ךל תוקפסמ - םילהנמה
 רותיא ןמל .ךלש תוטלחהה לעו לעפמה קפוד לע תטלחומה הטילשה
 רצק ןמזךותב תשדוחמ תוכרעיהל דעו םייוניש יוזיחו םיגירח

 תעפשה
 זק יבשחמ
 תוריהמ לע

 השיגהו תילעפמ-ךותה תרושקתה .תירוצייהו תיקסעה תכרעמב הבוגתה
 רותיא םירשפאמ ,ול ץוחנה עדימל לעפמב גרד לכ לש תידיימה
 .תוטלחהה תלבקב הכימת םיקינעמו ריהמ תומגמ

 בייחה ,יתיישעתה םלועל םיבשחמ"דרקפ טלויה"לש המורתדוע
 .תופוכתה קשמה תומיעפלו תונתשמה קושה תושירדל דדימ ביגהל

 .ךלש לעפמה בל ירוחאמש חומה .117 לש תישונאה היצנגילטניאה

 .תיטנגילטניאה הרירבה .םיבשחמ 117

 םייוסינ וכרענ זאמ .םינש 5-כ ינפל םדי לע רצוי ןושאר םגד
 תא ךופהל הרטמב תאז לכו תדלקמה רופישל ואיבהש םיבר
 .רתוי הטילקלו הדובעל החונל תדלקמה

 ...הירטסיהו הירוטסיה

 ונשומישב תאצמנה תיטרדנטסה תדלקמה תא םיריכמ ונלוכ
 םושמ ךכ תארקנ איה ;םש/83זצ תדלקמ תארקנו םויכ

 רדסב תורדוסמ ,(ןימיל לאמשמ) הנוילעה הרושב תויתואהש

 ...תוירטסיהו תוירוטסיה תוביס ללגב ,ןיידע ,םייק הז רדסו ...הז

(2/)3/6()969))969/0(69) 
 ו

 הנב ותפקשה תוניצר תא חיכוהל ידכו .םיכרצה לע הנוע הניא
 לע וחנוה לאמש די תועבצא תשמחש ךכ הרדוסש תדלקמ
 תשמח לע וחנוה ןימי די תועבצא תשמחו "תועונתה" תשמח
 הז רדסב ויה הנוילעה הרושה תויתואש ןאכמ ."םירוציע"ה
 .1943-ב קא'זובד ר"ד י"ע הגצוה וז תדלקמ .אספטוסווד 5

(:)(5()3()1()9()0()2()4/)6()8) (7) 
0609( 
 (5)(ס)(5) 02( 006 6)5(0100-)

= )( ))3( 0909090960) 
 אל הרוצב) וכמת םיבשחמ תורבח רפסמ תדלקמה הגצוהש זאמ

 תדלקמ תא הלביקש -- לפא ןהיניב קא'זובד תדלקמב (הרישי
 תדלקמה תא העיצהש גנאוו התשעש ומכ תוניצרב קא'זובד
 : מתה דבעמ תכרעמב תירשפאל קא'זובד - 503065 ב[ 0 סא אג םס הלש םיליל 60 =ש דד תא הכפה ףא דרקפ-טלויה .הלש 0/8 תוכרעמ לכל היצפואכ

 כ | קרב וסופו הדידמ בוש תוכרעמ
 םיידעלב םיציפמ

 מגה < היינס םיבשחונו . 5 םישנא



 קט

 ה ושהה

 אללו תנשוימ הניה תדלקמהש העידל הפתוש קילפוגרא 'בח
 100 ךשמב יתועמשמ יוניש הרבע אל ףסונבו םיכר תונורתי
 תדלקמהש הדכּועל םיעדּומ קילפוגראב .תונורחאה םינשה
 ךכלו בשחמל םדאה ןיב תרושקתל ירקיעה יעצמאה םצעב איה
 הלודג איה :"תויעוצקמ תולחמ"לו תופייעל תמרוג תדלקמהש
 ןמזו תנמוימ אל הביתכב ךומנ הדובעה בצק ,תלברוסמו
 -  תיגולוכיספ הניחבמו ,(תרוויע הטישב) בר דומילה
 לש םייוסמ גוסל םיאתמו תוחנ קוסיע לש יומיד תדלקמל
 תויעב תא רותפל וסינש םייפוליח םיעצמא .היסולכואה
 םילימ חנעפמו (עודיה) רבכעה םה תיטרדנטסה תדלקמה
 .םיריחמו עוציב תמר תניחבמ היעבה תא ורתפ אל םצעבש

 " ...םייניעב םיעמושו תועבצאב םירבדמ"

 תוצרל םהל םרגש אוה (שונא תסדנה) םימזיה לש םעוצקמ

 םיסנמ םה תאז תאו "םיבתכושמ"ה ונייח חרוא תא רפשל
 שמחב שומישבו םידילק הנומש תב תדלקמ תרזעב תושעל
 .דבלב תועבצא

 בצקב ונמלוע לע טלתשמו ךלוה םיבשחמה ןדיעשכ םויה
 בשחמ היהי ונתיאמ דחא לכלש םויה רחאי אל ךכ-לכ ריהמ
 (דילקהל) תועבצאב רבדל ךרטצנ ואל םאו הצרנ םאו ותיבב
 בשחמה לא רבדל לכונ אל דוע לכ (ךסמ) םייניעב עומשלו

 הניה ,ןושאר טבמב תוחפל ,המיטקואה תדלקמ .ותוא עומשלו
 ?!?דציכה :הלועה הלאשהו ,הלדוגב העיתפמו תיטקפמוק

 ינפל הדלוויה זאמ םילוגליג רפסמ הרבע המיטקואה תדלקמ
 הלדוגו (! ) דבלב םידילק הנומש תב תדלקמ יהוז .םינש שמחכ
 תישענ הילע דיה ףכ תחנה .תעצוממ די-ףכמ רתוי טעמ -
 לע קוידב "םילפונ" תועבצאה תוצקש ךכ תיעבט הרוצב
 ןכוה הלצעה תרזלו (...יתועבצא םע הרק תוחפל ךכ) םישקמה

 .המיטקואה תדלקמו ןימי די תועבצא

 רחאל םימזיה ועיגה הז בצמל.,ונתוחונל תצקמב הובג שקמ

 דיליוי] .ביכיריב

 היישעתה ומכ םירכומו םילודג תודסומב םיבר םייוסינ וכרעש
 וליא םייוסינ .ןוחטיבה תכרעמו טפשמ יתב ,אתלא ,תיריואה
 הדובעל רתוי החונ הניה םויכ המיטקואה תדלקמש ךכל ואיבה
 םיניבמש רחאל רצק ןמז גפ התיא דובעל ששחה .רתוי הטילקו
 .התוטשפו יגולה התדובע ןורקע תא

 יסיפ מבי בשחמ רוכע התנבנ הנושארה תדלקמה
 .דיתעב םיפסונ םיבשחמ רובע תודלקמ הרבחב םיחיטבמו

 ןבל-לוחכב 20-האמה תדלקמ
 .םידילק תוכרעמ שולשו תודיחי יתשמ הייונב תכרעמה
 תכרעמ הילעשכ וניניעל ףושחה קלחה איה הנושאר הדיחי

 סקימונוגְרַא םילימהמ רוזג קילפוגרא הרבחה סש

 .שונא תסדנהב םימושיי :ונייה ןיישקילּפַא

 לכל םידעוימו םיריהב םהמ השימח .השקה ידילק 8 תללוכה
 :םיפסונה השולשהו (תירבעו תילגנאל -- םויכ) תויתואה יפורצ

 תורפס .1 :םיבצמ 2 םימייק,תורפס תשקהל -- םודא <
 תשקהל רבעמ ,יתלחתה בצמב ונא רשאכ ;רמולכ ימעפ-דח
 רחאלו םודאה שקמה לע הדיחי הציחל ידי לע השענ תורפס
 הז בצמ -- עובק תורפס .2 .םיאתמה ףורצה ןכמ
 תופידעל תויתואה בצמ תא ךפוהו תורפסל תוינושאר ןתונ
 שי הז בצמבשכ) תדלקמה לש יתלחתה בצממ לידבהל ,היינש

 לע הציחל י"ע םיעיגמ עובק-תורפס בצמל .(תויתואל תופידע
 לאמשב אצמנה (50|55ז הלימה רוציק) 55( עגמ-שקמ
 .אטש/\. 006 לע תבקוע השקהו תדלקמה

 דילקה לע השקה י"ע קוסיפה ינמיס לע טלוש -- בוהצ *
 .םיאתמה ףוריצה לע ויתובקעבו בוהצה
 תואצמנה) תורפס וא הכירע תויצקנופ לע טלוש - לוחכ <
 .(.מביה לש -- תדלקמה ןימיב

 לַעופָּב לוגרתבש רחאמ ךכ עמשנ קר הז ןכבו ? ךבוסמ עמשנ
 בקוע שומיש םייק ףסונבו טושפ תדלקמב שומישה
 לכב תרחא םידקפתמש םידילק יפורצ םתואב ךרדה לכ ךרואל
 .תויצקנופה ישקמ תרדסמ שקמ לע שיקנש םעפ

 .תונוש תויצקנופ לש עגמ-ישקמ םימייק תדלקמה לאמשב
 עגמ-שקמ לכ לע .םינוש םינפוא ינשב דקפתמ עגמ שקמ לכ
 .הנותחתהו הנוילעה היצקנופה ןיב דירפמה יזכרמ וק םייק
 היצקנופ בצמב ונאשכ .המודא תירונ תמייק הנותחתה ןימיל
 תירונה -- הנותחת היצקנופב ונאשכו היובכ תירונה -- הנוילע
 .(הנומת האר) .תקלוד
 תנומשב קרו ךא שמתשהל תורשפא תמייקש ןייצל בושח
 ישקמ) רזעה ישקמ י"ע ןייוצמה בצמ לכל עיגהל ידכ םישקמה
 .(עגמה

 30 הילעו הריגמכ תיארגה תפלשנ הדיחי איה = היינש הדיחי
 ישקמ -- תדלקמה לש לע-טבמב םיאור ונאש יפכ .עגמ-ישקמ
 םיגיצמ הנושארה הדיחיה לע תויצקנופה ישקמ ףוריצב עגמה
 .יסיפ מבי תדלקמ לש תויצקנופה ידילק תכרעמ לכ תא ונינפל
 תויצקנופ לש עגמ-ידילק 10 םימייק תפלשנה הריגמה לאמשב
 לע םיארחאה עגמ-ידילק לש הינש הצובק הנימיבו ,0

 וז תפלשנ הריגמ ופיסוהש השגדהב םינייצמ הרבחב .הכירעה
 הריגמה.רתוי הלק תודדומתה שדחה שמתשמל רשפאל ידכ
 תונכות םע שומישב החונ תילועפת תּומאות רשפאל תדעוימ
 ןיא תדלקמב אלמו ליעי שומיש םשלש ופיסוה ,םלואו .תונכומ
 .תפלשנ הריגמב ךרוצ
 ,ןכאו םידילקה תומאותב יאדוב וניחבי יסיפ מבי יבשחמ ילעב
 .יסיפ מבי תא ןיטולחל תמאות תדלקמה

 וניה המש סיסבש םיפורצה תדלקמ םש -- המיטקוא

 תדלקמ התויה תא אטבמו (8 הרפסה) לאָטקוא הלימב
 .םישקמ הנומש תלעב

 הלועפה ןורקיע

 יפורצ תא דומלל הליעיו הטושפ ךרד ונל העיצמ קילפוגרא
 תויתוא/םילימה תרדס י"ע השוע איה תאז .םילימה

 דחפא וסמס 5אשצ ₪6 0טק א שטס אצ2

 .המיטקואה ידוק

 רדסה יפל םתוא לגרתנ ןכמ רחאלו פ"ע םתוא דמלנו הדימבש
 איבא .הגשהל הלק היהת המיטקואב הטילשה -- בותכה
 ךרדב הנומטה הקיגולה תא וריאביש תואמגוד רפסמ םכינפל
 :תדלקמה תלועפ
 שקמ לע הציחל :ךכ בותכל ןתינ -- דאפא הנושארה הלימה תא
 לע הציחל .(550₪) םילימ/תויתואה ןיב חוורל דעוימ 1 רפסמ

 שקמו 6 ליבשב 4 שקמ,4 ליבשב 3 שקמ ,ז ליבשב 2 שקמ

 .א ליבשב ישימח
 ,( ןתונ 2+1 םישקמ :ךכ תבתכנ !08ס -- הינשה הלימה

 הלימה .ם"5+4 םישקמו ,ח-4+3 םישקמ ,0 ןתונ 3+2 םישקמ

 םישקמ ,8--3+1 םישקמ :ךכ תבתכנ 54/-- תישילשה
 .וא -- 5+1 םישקמו 8 - 1
 הלימה :םיפוריצה תא רוכזל לקש ןיחבהל רשפא הפ רבכ

 םידומצ םישקמ ינש היינשה הלימב ,דחא שקמ תוא לכ הנושארה

 ישילשה םישקמה תפסותב ןושארה שקמה תישילשב ,םיבקועו
 הטילק יתעדלש םיפורצה בכרהמ המגוד וז .ישימחהו יעיברה
 תלבק לש יגולוכיספה בלשה תא םירבועש רחאל הטילשל הלקו
 .תדלקמה דוקפתבו הנבמב יטסרדה יונישה

 .ך תואה תא רוציל ידכ 2 דילק לע ץחל

 . תואה תלבקל ךיתועבצא תשמח לכ לע ץחל

 ...םוכיסלו

 בשחמה תא לצנל תניינעמו השדח ךרד יהוזש קפס ןיא
 .הלבקל וססהי וניניב םינרמשהשו -- וניכרצל
 : תונורתי הבוחב תנמוט וז תדלקמ
 םוקמ לכב טעמכ התוא חינהל היהי ןתינ -- לדוגה תניחבמ *
 .םויה הרוקש ומכ דחוימ ןחלוש לע אקוד ואלו
 וב תופסונ תולועפ עוציבל תחא די ונל תררחשמ תדלקמה <
 עגרב וניתויורשפא יפל -- בצמ לכב דובעל ונל תרשפאמ ,תינמז
 .רקי ןמז ונל תכסוח -- בושחהו ,ןותנה

 :םימזיה י"ע קסוה הכרע הרבחהש םייוסינב
 לע תרוויע הטישב הדלקה דומיל תניחבמ הפידע המיטקואהש =
 .הליגר הביתכ תנוכמב המוד דומיל
 תנוכמבו המיטקואב ההז םייתרפס םינותנב תדלקה יעוציב <
 .הליגר הביתכ
 םישנא ןושאר יקוויש דעיכ תוארל הרבחב טלחוה ךכ ךותמ
 םדוק ןויסינ םהל ןיאו טסכט תביתכב ךרוצה םלצא םייקש
 .הליגר תדלקמב תרוויע הטישב הביתכב
 .יסיפ מבי רובע תדלקמה קוושת הז בלשב

 טקסיד ,תירבע תללוכ -- תדלקמ :לולכת קוושתש תכרעמה
 תויצקנופה לכ תא הילע זכרתש ןוטרקמ היבוק ,הכרדה רפסו
 .תדלקמה לש תויורשפאהו

 ןכרצל ריחמהו יאמ תליחתב ל"וחבו ץראב קוושת תכרעמה
 תודונתל ,ןבומכ ,ןותנ ריחמהשכ -- רלוד 200-כ היהי ץראב
 .ונתנידמב תוילכלכה

 ירוקמה ןויערה לע הימזיו הרבחל תוכרב -- ףוסבלו
 .ןבל-לוחכב םיפוריצה תדלקמל החלצה םילחאמו

 םיבשחונו םש* 6 55 64  םישנא : -- .
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 5- רורחאנ כ

 סכ < 0 < םח ףא

 ?םידמנוע ונא ןכיה-תיתוכאלמ הניב

 יררה סמס
 ןחוב

 וגול תפש תא

 !שדח
 022 קזבמ

 הנכות ןחוב

 3-2-1 ובלכל

 :בוצימ תריקס

 מבי יבשחמ
 סיינוניבה

 סילודגהו

 סיעוריא חול

 ימלוע



 םע ,דימו ,דדומתהל"דרקפ טלויה"תרבח לע היה ,תובר אל םינש ינפל ח ףוע ה
 ףקיהב םוצעה לודיגה חכונל הליעיו הריהמ תוכרעיה :הבוט"היעב" ע ו

 ןווגמ תקוושמו תרציימ ,תחתפמה הרבחכ .םלועב הלש תוליעפה
 : ןורתפ הל שרדנ - םהלשררוצייה יבלש לכ לע - םכחותמו בחר םירצומ [זק יבושח מ

 .ינשדח
 תכרעמ תא הנושארלוגיצה"דרקפ טלויה"לש תוחומה :האצותה הטלח ה ה לע

 ו ,(אגאטתה 6דטתזאס תתספט6דשודצ אא1עס8א) רוצילה ןוירפ
 2 ְי התיה תינורקעה הסיפתה .ולוכ םלועב היישעת ילעפמ תתרשמה

 ₪ /' ּ / םיינכטו םייקסע םימושייל - תבלושמ םיבשחמ תכרעמ :תירוקמ הנולכנ ה
 .דחאכ
 תכרעמל לעפמב דוקפתה תומר לכ לש השיג :חטשב סושייה
 ילבקמ לש םיהובגה תונולחל דעו רוצייה תפצר ןמל ,תחא םיבשחמ
 .תוטלחהה
 תשמגתמ תכרעמ לש ,טעמכ ירשפא יתלבה ,בולישה :הטישה
 .תויטרדנטס תונכותב (605%0ת11260)
 ,ןוירפה תרבגה :הנותחתה הרושב דימ תאטבתמה תיגולונכט המורת
 .קושב אוהשיוניש לכ תארקל הריהמ תוכרעיהו ,תויולעה םוצמצ

 הלא לכ -יוזיח תלוכיו הזועת ,1 ישנא לש תיגולונכטה הנובתה
 .ךלש ןזאמב"הנורחאה הרוש"ה תא רפשל -ךתושרל םידמוע

 .תיטנגילטניאה הרירבה .םיבשחמ זק
 / שש שדד
 סמ 6<בםס
 ס"עב (סאו8) הדידמו בוועהמ תוכרעמ
 03-3884056 לט 87060 ביבא"לת .1ו דסמ 'חר

 םיידעלב םיציפמ



 דוווחחה ןוחיטנר
 יררווה זירוחר ה יגוווח ו

| 
 ₪ לז

/ 

 םיבשחמב ןיינעתמו קסועה לכל הבוח רפס -- בשחמה ןוקיסכל תא וישכע ןמזה

₪446 4% + 046 06 58, 

 ייבשחמ תדיחי להנמ דעו קיטייב ןתינכותמ'' רפסה תא,סניח ,לבקתו
 (ש 8,067 יגולטקה וריחמש) םיבשחמה ףנעב םיקוסיעהו תועוצקמה ךירדמ

 םיבשחמו םישנא תיירפס - רואל םיזצ'צומ דלכ הילד ==

 61332 א"ת 33325 ד"ת ,םיבשחמו םישנא תירפס

 / יח ישכ ,ותיאו בשחמה ןוקיסכל תא יל וחליש אנא

 טי 0 - 0 0% ,(קתועל 'יש 5
 ימש

 יחר

 ריע

 ליג

 יפל) יש

 ןופלט 'סמ
 ו ב ב )ב ---------------------------ק7ק7ק7ָ777ָת----

 דוקימ .....---------- --- -3----------
 סידומיל/הדובע סוקמ

 ךךירואת ,..........------- - -, רדר--'-קר₪%-%----- דיקפת

 ב וכ ןזרזמיתח  ...........----------------------ן---כתק77ָת----- זיית
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 ְ------[-[77-77-77-7-7-7-7-7-7---706-[-[-[-.כת-------

 קיד חקק הו יס הומקבכק קרקע ; ו שי

 :ךות לא הצצה

 רקול םורי

 תורגשב שומישה תא םיגדנ הז רמאמב

 תודייצמ תורגשה .קיסייב תפש ךתפ5

 לופיטל םילכב תיליע הפשב תנכתמה תא

 איבנ .תוליעיבו תוריהמב טלפ/טלק יעצמאב

 תלעפה תונורקע תא המיגדמה תינכות םג

 .תכרעמה תורגש

 "ב תנכתמ רניאשע ארוקל דעוימ הז רמאמ

 תונורתימ תונהיל רנוצרב ךא ,רלבמסא

 הפשב תינכות ךותמ הנוכמ תפשב שומישה

 ,תולועפ עצבל ןתינ וז הטישב .תיליע

 דואמ תויטיאריה קיסייב רמכ הפש ךותמש

 מביש תורפסה ךותמ .תוירשפא יתלב וא

 דציכ דומלל השקחת בשחמה םע תקפסמ

 ,קיסייב תוינכות ךותב ילבמסאב תורגש בלשל

 .רטחה תא םילשהל םוקמה ןאכו

 תפשב תויסיסב תודוקפ רפסמ תנבהב חתפנ

 :קיסייב

 צ = ץטטא (א000) הדוקפה

 תבותכה לש הנכות תא ץ הנתשמל הריבעמ

 ו

 0% 400 הדוקפה

 ו ל ךותל א ךרעה תא הריבעמ
 לדוגב איה יסיפב בשחמה תלימש ןוויכמ
 תכותכה תא רידגהל לכות ,תויביס הרשע-שש
 תורידגמ תויביס 16) 'ק 64 לש םוחתב קר \ז
 .(םיתב 'ק 64 םהש ,תובותכ 2% לש בחרמ

 ,יסיפ לש רוססורפ-ורקימה ,8088 דבעמב
 ,םיתב 'ק 1024 לש יטרואית תובותכ בחרמ שי
 רשפאל תנמ לע ,ןכלו .תיבאגמ 1-ל לעמ םהש
 רידגהל ךילע ,ןורכיזב יהשלכ תבותכל השיג
 ךתנווכב 'ק 64 לש טנמגיס וא קולב הזיאל

 .אורקל וא בותכל
 כז 0-צ תדוקפ
 סחייתת וילאש ןורכיזב עטקה תא הרידגמ
 .ןורכיזהמ הביתכה וא האירקה

 תטלחומה תבותכל תונפל תנמ לע ,המגודל
 קוריפה תא עצב ,(ילאמיצדאסקהב) 8

 :אבה
 טנמגיסה תא רידגנ
 טספואה תאו
 תבותכ לבקנ

0100 0100 0100 0 

0000 1000 0100 0 

 %- קש פע 2 7 יש ע"ש תקעררפ

 < | תכדעמה תורגש
 | יחיפ מבי לש

 20 וו 5

 0100/0100 1100 1000 0 תטלחומ
 41144688 תכותכל המיאתמה ,יראניב דוקב
 (.אסקהב תבותכ ןמסנ וז הרוצב)

 תעצבתמ התיה טנמגיסה תרדגה קיסייב ךותמ
 1:1 806-8611444 הדוקפה ידידלע

 תיטולוסבא תכותכ רידגהל לכותש רורב
 לש םיפוריצ רפסמ ידי לע ןורכיזב תמייוסמ
 .םינוש טספואו טנמגיס

 שומישה תא תישעמ שיחמהל תנמ לע
 תלפטמה הרצק תינכות בותכנ ,ולא תודוקפב
 םיגצומ דציכ ןיבהל ךילע הליחת ךא .ךסמב
 -ורכונומה ךסמב רבודמ) ךסמה לע םיוותה

 ?4  םישנא
 םיבשחונו

 4561! דוק יפל תואה ךרע
 רמולכ .אווזופוטוש הרידגמ

 תוא תוא) ךסמה לע ותה עיפוי

 .('וכו תשגדומ |

 רמולכ (ו1 א) 80000 תבותכב ליחתמ ךסמה

 ןובשחב .0000 טספואו 8118000 טנמגיסב

 התא ךסמה לע הרוש גיצהל ידכש ,אצמת טושפ
 .תויביס 160-ל קוקז

 םיוותה ןיב רשקה רורבש רחאל ,תעכ
 לכות ,ןורכיזב םמוקמ ןיבל גצמה לע םיגצומה
 (%6 801.1. ךסמה לוגלג לש הלועפ עצבל לשמל
 דציכ הארָּת תפרוצמה תינכותה .יוצר ןוויכ לכל
 האירק ידי לע הטמ יפלכ ךסמה לש לוגלג עצבל
 לכש ךכ ,ויתחתמש הרושב ומושירו ות לכ לש
 הליחתמ האירקה .הטמ יפלכ עונת הרוש
 תא םושרל לכות ךכיפל ,הנותחתה הרושהמ
 .עיפוה אוה ובש םוקמב בותכתש ינפל ותה

 ךל רשפאת טנמגיסה לש הנובנ הריחב



 תועמשמ ןהלש טספואלש ,תובותכב שמתשהל
 .ךסמב יסחיה םוקימה יבגל

 תינכותה תא ץירהל הסנת םא ,תמאה ןעמל

 ירה .דבלב תיטרואית וז הטיש עודמ ןיבת

 האירקה ןכלו ,תילע הפשב הבותכ וז תינכות

 ה590ודפ הפדטהאמס
 2 הלבט

 [וטא1 דו008]
 א - חסס6 צהוטפ ( (0 = 40 סע 25 ₪.

 [זשא1 ח0006]
 140 טש 5

 2580 טק 25 א
 3 = 80 סע 25 60%
 [טו הסוס 06]

 4 = 320 סע 200
 5 = 320 טאצ 200 סו, 6 = 640 טֶצ 200 ₪/\)

 0 - חוזפ 0-4, 6ווזפסז זהה !וחש
 04 שופ 0-4. ₪00 !ו6

 םוה - יסאצ (51וזוַה 3 0)
 סם - 6סוטחוה (3ז8חוחְְ 31 0)

 חח - ה הטוטו
 ₪4 - טפו

 (חו 6 0 'סז וג וו05 0008)
 חור - אָחַפ ח\וחוסז

 סור - זסאא, כ( - טסו
 0406 - סטפ ד

 4 - 9105 (0 = אוטה 00 סשה, 1 < ווב
 /ו08)

 סו .ו - וס 300 6סוחוח
 כו - (80/ !וחס (0- !99)

 א - כואש| טסוטחוח (0-319, 639)
 | - חשש כהה שהו 6 ([6א1 1ו00168)

 ה( - חטחוסו 0! !וח85 טוגחא 3( םס(וסודו
 (0=טו8חא צווח00%)

 סו4,0\ - זס, ססוטחוה סו טקקסו !64 56ו0וו
0 

 סור 06 - זסוש, ססוטחוה סו וסואטז וז טסז הז
 םו4 - הוזוטטופ וס 6 טפ60 סח טואחא וחש

5 
 - שא[ 0108) הו - הווחפווש 0( 68

 0 ה(. - 080
 | - 00880107 [0 זו

 ₪ - ₪508 ָּהִ ((6א[ 0009)
 ₪( - אוטטופ סז טסוסז

 א - 003780107 0981 סט
 םו - 0ו80אש 6
 4(. - סת 180187 0 6
 סא - ססטהו 0! וו 8 0

 (חא 1 זס וה (ןז4ן0חו08)
 ₪ - 6סוסז !0 000 %
 ₪( - סוסו 808 !ס 06 4

 \ = ססוסז שאו
 סא - סא חטחוססז
 א - סוטה חוט

 סא - זס הטחוססז
 0% - ססוטחוה חטחו טז
 | - 0037801067 0 וש

 םור - טו8סו8ְש 0גָחַפ יח 30חה 68
 ₪( -- יסז6חזסטה ₪ סוס

 6 -- סו שט

 הו4 - הוטסו 01 6 8786161 60!
 6 - סט

 ₪4 - 801וש8 0ו803/ 8

 ג( - הזה זיו 0 = 506008801 = 0 0

 ' סצ 0 = 5060088000, 1 = ו
 3( - שהו 8

 4( - הטחוטפז 0! 6 0 - | 5 6 0 = 5000050
 םור - 680 6. 0(. - וש 0

 סח - 406 0/0( - 5000 8000881
 58/3800 8% - 5606 80007966 00705505 0 | 0(. - הטוטו 0 90108 8018

 ו
 58770 35 סו 0 58706 88 וס

 5876 85 סו 58700 88 סו 0
 53006 85 סו 0 58706 85 0 8

 דחש 0318 טופז כסוחוס ג טש 65 ₪ חרז
 ססח!גוח יסטז ספ סו 6300 560101 60018ו0-
 וחש 80 0 680 6. 50610 0 050

 (ואח6ו6 00 = 128/01 = 256. 02 = 2.
03 = 1024( 

 ₪  םישנא
 םיבשחמנו

 ,ךסמל טלפב לפטל שי רשאכ ,ןכל .לחוז בצקב
 -קמהמ האירק ןוגכ תויסיסב תורגש עצבל וא

 - אורקל ףידע ,המודכו ןוטילקתהמ ,תדל | םדקתמ ךסמהו דואמ םייטיא ןורכיזל הביתכהו

 ה34 - סזאפה ואקטד קאוהגאואד 8

0 

4 

 %ת

 ספצוס< גאס זטאשחוסא

 צוסשס !/אכ-וחוטזזטק( 0
 א 8

9686 680 6 

 56% 6501 כספוזוסה

 1980 סוטזפסז ספוזוסח

 1680 !וחז-ןכטח כספוזוסה

6 50 30 561 
 פסזסו| 801/צ8 כָהַס טק

 50ז0ו| גסווטפ ספ 00ח
 1680 ו

 יאזו 603780101 3ח0 זוז 6

 צשזוזפ 608780187 (סחוץ)

56) 00! 6 

 יזוז 001 (סוא6ו)

 1980 00( (כוא6))

 וו כסצשוזסז שחר 8זוסח

 6 6טזז6ה[ טוס 68

 סופא 5צז או -!חז6זזטקו 3
57567 015% !1890 
 61 518005 זס |

 סטפ ווסח 9

 1680 5661075 וחז0 8

 יאזוו6 3001078 סחוס 5%
 צפזו!ץ [ח6 08980 8
 וסזחו8| [!ח6 065ו180 30%

4% - 58 

44 - 5 

5 - 4 

6 08/8001 - | 
 א - 58

 6% 0 הס זס 1 = זס
 ג - זזס' זץס6 !סז 0 =

 55 8% - םסוחז !0 |85 016 + ד
 םא - 6סטחו סו םעו65 808

006 85 54706 

 ג - 50ח 8

| - 6087801601 068 
 2(ובָח) 0 = 0006 88ו\30ו8 1 = חס 6

20 0006 - 4% 
4) -- 8 

 ג -- 18105 1 = 05068880

6 - 40 
 א - 58

 .ךשמהב טרפנ ןתודואש ,וגוס8 תורגשל
 תורשפאמה תורגש רפסמ םורב ליכמ יסיפ

 .טלפטלקה יעצמא ןיבל שמתשמה ןיב םואית
 ₪816 !או1 0/1 01 תוארקנ ולא תורגש
 ₪108-ב הרגש לכל .וגוס8 רוציקב וא 3/3 או
 הנכות תקיִסֶפ תלעפה ידי לע אורקל לכות
 תרשפאמ הרגש לכ .(ואז אא טץז טפמא)
 רחבת ןתואש ,תויסיסב תולועפ רפסמ עצבל
 םירטסיגרה דחאל םיוסמ ךרע תסנכה ידי-לע
 בור לש זוכיר אצמת ןלהלש הלבטב .8088 לש
 161או6א1 ךותמ ופסאנש ,₪א10% תורגש
 .יסיפ מבי לש אא אואן

 תא ןיבת הכותמו ידמל תטרופמ המישרה
 שמתשהל ידכ .1ג108 ידידלע תוכמתנה תורגשה
 .הנוכמ תפשב תנכתל ךירצ ךניא ולא תורגשב
 -טמאראפ) םידצימ ולא אוה תעדל ךילעש לכ
 ולאו (םירטסיגר) םירגואל סינכהל שי (םיר
 -יספה העצובש רחאל םירגואב ואצמיי םידצימ
 ןלוכל :₪ו0% תורגשב ושמישב ןורתיה .הק
 תרוצו תדדוב הרגש ןיבתשמ ןכלו ,המוד הנבמ
 .תורגשה ראשב םשייל לכות התלעפה

 ,810% ךותמ הרגשב שומיש םיגדנש ינפל
 םייוצמה ,םינושה ם'רגואה לש םביט לע דומענ
 .8088-ב

 ובש ,דבעמה ךותב דחוימ את אוה רַגוא
 ךות שמתשמ בשחמה םהבש םיכרע םינסחואמ
 םירגוא העברא םיי"צמ 8088-ב .ותלועפ ידכ
 דחא לכ ;וגא ,6א .8% ,אא םיארקנה ,םיישאר
 תא לצפל ןתינ .תויביס הרשע שש לעב םהמ
 הובג ארקנ דחאה :הלמ יאצח ינשל םירגואה
 תויביסה הנומשמ בכרומ ,ךומנ ארקנה ,ינשהו

 ה:50וז5 הפדטהאפס
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 סא - םזוחופז 10 06 וחוזווו 6

 סא - סזוחוז

 .(1.88) תובושח תוחפה
 לכ :הנוכמה תפשב םג ךכ תיליע הפשב ומכ

 ינש לש סיסב לע היהת תבותכל תוסחייתה
 ,טספואה תאו טנמגיסה תא םירידגמה ,םירגוא
 .תיטולוסבאה תבותכה תא לבקנ דחיבש ךכ
 םתואש םיירקיעה םירטסיגרה תעבראל ףסונב
 תא םירידגמה ,םירגוא תוגוז רפסמ םנשי ונייצ
 םינותנה ,תינכותה תסחייתמ םהילאש תובותכה
 .(םישרת האר) המודכו

 -יבש וזל המוד הלועפ עצבל לכונ הז בלשב
 1/0 תרגשב שומיש י"ע ,קיסייבה תינכותב ונעצ
 לגלגל וניצרש ןוויכמ .₪ו08-ה ךותמ 0
 לע תרדגומה הרגש תתב רחבנ הטמ יפלכ ךסמ
 קלחב 7 ךרע תמשה ידי לע רמולכ ,א1ו=7 ידי
 א רגואה לש ןוילעה

 הניפה :םה רידגהל שיש םידצימה ראש
 שי ובש ךסמה עטק וא ,ךסמה לש הנוילעה
 ;תילאמשה הנותחתה הניפה תא ;לוגלג עצבל
 תאו הקירה הרושה עיפות ובש אווז\טטוש"ה תא
 .לגלגל שיש תורושה רפסמ

 :םידצימה תא רידגנ
 41157 א1.=|

 311-7  פ|הא |וש 311זוסטוש (חסזומ ה7=1)

 1-0 0 הנוילע הניפ
 םיכרע) וגו( -23 ןכו 9 הנותחת הניפ

 (םיילאמיצד

 הרגש ידי-לע םירגואל ריבענ וללה םיכרעה תא
 תינכות ךותמ ןורכיזל ןזותש ,ילבמסאב הרצק

 .תפרוצמה קיסייבה

 תורושה תא ףיסונ הרגשה תא ליעפהל ידכ

 6  םישנא
 םיּבשחונו

 סשצוס= גאס *טאסדוסא ג סזוו=ה ואקשד קה אד 8

 5-2320 \/0-!ח167זק( 4
 רוז:26)4 3! 5 0

9600 0 

0 2 
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 םזוחו 3 0

 וחו4וו26 םזהז6ז כס 1

 | 06 םז 6 5 2

 :תואבה
>= 0 :13 000 

 610 א[

 אורקל ןתינ ןורכיזל םיכרעה תנעטה רחאל
 ןתינש ןבומכו ,תינכותב םוקמ לכמ וז הרגשל
 תדוקפ ידי לע םידצימה דחא תא קר תונשל
 .הרגשל תרזוח האירקו סא

 תדעוימ תינכותה תליחתב ('ו .:/\ א הדוקפה
 ךכ ,ןורכיזה ךותל "ונפחד"ש הרגשה לע ןגהל
 -כיזב טשפתת אל קיסייבב בותכנש תינכותהש
 .הנממ קלח וא ונפסוהש הרגשה תא הסכתו ןור

 הייטנ שי (יפרמ יקוח יפלו) ישיאה ינויסינמ
 תא "עקתת" תועט .וג\1/% תורושב תועטל
 תא תובכל אלא ּהרצועל ךרד ןיאו תינכותה
 ףידע ןכל .דָבאת תינכותהש ךכ ,בשחמה
 .הנצירתש ינפל תינכותה תא רומשתש
 5080\ 508668 | | המישו

 100 סמ =סשס 0
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 יופינה תינכותב שמתשהל םיעדויה םיארוק
 תונוכנ תא קודבלו סנכיהל םילוכי (5806)
 [288₪67ה ךותמ תינכותה תצרה י"ע תינכותה
 ךותל הסינכ ךכ-רחאו תמדוק הצרה י"ע וא
 .ןורכיזב עטק ותוא

 ךתלוכיב תאז הטושפ המגוד רחאלש ינמוד
 הרוצב 810% לש תורגשה ראשב שמתשהל
 יאדו התאו .עוציבה תוריהממ תונהילו ,המוד
 1 .החלצהב .תאז השוע םג

 ?יראטאב שדח המ פ*

 וניאו טעמכ אליממש) רוחאמ יליבקמה קשממה אלל ,800א1. םצעב
 4 ;םיעבצ 256 ;ימינפ קיסייב ;םאר ןורכיז ב"ק 64 בשחמב .(שומישב
 ,טסקטל םיבצמ 5 ;הקיפארגל הדובע יבצמ 1! ;לילצ"יללוחמ
 ינשל רוביח ;ןנוכל האיצי ;'גדירטרקל הסינכ ;םינקחש תקיפארג
 ,בשחמה .יראטא יבשחמבש םיבוטה םירבדה ראש לכו םיקיטסיו'ג
 ! דבלב 899-ב ב"הראב רכמיי ,81 תרדסל המוד ובוציעש

 128 םע 65% בשחמ אוהש 130% וניה תאז הרדסב ינשה םגדה
 .8150 -- ב"הראב וריחמ .רוחאמ יליבקמ קשממו ןורכיז 'ק

 המוד בשחמ והז .(א-א10516) 65%אא| אוה ישילשה בשחמה
 ירבד יפלש * \א!צ* יורקש בבש בשחמל .הקיזומל ודועיי ךא 65א-ל
 תורשע רודומוק לש 512 לע הלוע אוה ,ויעוציב תא ועמשש םישנא
 המצועב לוק קיפהל לגוסמ ,תולוק 8 לעב רזייסיטניס ,אאוצ .םינומ
 םוחתמ הברהב ךומנ) ץרה 4.8 ןיבש םוחתבו םילביצד 60 דע לש
 ,חוודש יפכ .תובטקוא 11-ב ,ץרהוליק 7.8 דעו (םדאה לש העימשה
 בשחמה לש וריחמ .ילקיזומ ילכ לכ טעמכ קיפהל לגוסמ הז בבש
-8150. 
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 םישנא
 חוו 0

 : ' 1+8₪%שא%ש 1ה90%79-625 10

( 
 דו 5 . ו 1

 ו

 חהה תחי

 - סשאו
 1 ב ןסהבגמפ 5טפ-סט+נחש

 םעס חסה

 570 מ

 0 0 70 4--55ז= 086-  540

 0 ק6גת 6

 50 ססאש ס--ס5ז,ע4| =

 570 אמאז --םפ5]

 572 פבהזה 4158, 0705,%א73706 : ' ]סה הא

 574 םתהזה אופפ,:תהס0,א407 : י !ם80 5.

 576 עפהזה אהרפפ,00,670300(|00 ! ' !086

 570 תבהזב אס , [74-,0ק317 : ' 1םב6 4%

 פככ סתהזב א ,0

 פ5החכ תהזה 6% : ז שטו

1 
 חחסהש || בז

 ץ ךפט 50501056 3407855 15 םספג4

 > הושקה %השס 599080% 304 %ת<=6ש 4

 הסכמה רשא הנטק הדווזמ ךותב הזוראה ,65א8 לש תאשינ הסריג
 ןנוכ-ריעז ,שטניא 5 קורי גצמ ליכמ בשחמה .םישקמה חול אוה הלש
 ןיב הדובע תועש שולשל תוקיפסמ) תונעטנ תוירטבו שטניא %
 ,83997ב ב"הראב רכמיי בשחמה .(תונעטהה

 :הרבחה הזירכהש םיפסונ םירצומ
 לכ םע םירוט 80-ב הדובע תורשפא בלשמה אא1148 ל"ש גצמ *
 א ₪1 וע אוד'אא תנכות םע גצמה םגדוה הכורעתב .יראטא יבשחמ
 .%150 :ךרעומה וריחמ .רוט 80-ב הדובע תרשפאמש 5%
 .8250-ב א6141 -- שטניא 14 ,ינועבצ גצמ =
 רכמייש אאו301 -- הינשל טיב 300 בצקב ,רישי רוביחב םדומ *
 !%507מ תוחפב
 899 ןיב עוני ןריחמו יראטא יבשחמ לכל ומיאתיש תוספדמ שש א
 .8150-ל

 3% ןנוכ-ריעז וכותב ללוכ םהמ דחאש ,81 תרדסל םיגצמ ינש *
 .8300 וריחמו שטניא
 .8200-ל 8150 ןיב עוני ןריחמש 81 תרדסל תוספדמ שולש *

 .בורקה ןמזב ןיינעמ היהי ,קפס ןיא

 םיבש

 םממסהטט םמששהמש םממממהה

 ₪ םשטטשמה

 וא הד
 םלוטה רבב ןארידת הוחולש

 תרזטקתה תביטח | במ

 4 . הצ 'חר -- מ"עב -ןופולרבס 04-539227 .לס .הפיח רזעילא תירק .10 לדהצ -- םירמ" "
 ₪ 9262399 .9262213 ,9262484 לט ,ת"פ הדעעתה ר יו

 ואז ₪ (םיוק 5) 03-770141 .לט ,םייחעבג 3 לארשי ת ו

 הקינודטקלא דרמש" ₪ 382069 64 ,373731 ,אד

 02-221857 .לס םילשורי 1 גארפ תרושקת תוכרעמ .ר-א ₪

 ה *חר תרושקת תביטח ןארידת ₪
 וצופת "חר ,תרושקת תוכרעמ -- מ"עב "לט-סר" ₪

 ת .55 ןולטמ 'חר -- מ"עב "וקלטרוא" ₪

 - 220006 למ .םילשורי .5 הכלמה ינלה 'חר -תרושקת תל

 05-772171 .לס .קרב-ינב .72 רמושה *חר -- מ-עב (1977)



 רוטומ לע עדימה תוכרעמ
 דיתעה לא רשג

/ 

 עדימה םלוע לכירדא-הלורוטומ

 מ"עב עדימ תוכרעמ לוצרועי ;דכורוונוזב
 05-2583588 .70 ,5197 .ד.ת ,1 ןג-תמר .6 ןוקרה 'חר

 םיגשיה

 או!או-או /\א סקאמ-ינימ תטיש

 ינש םנשי .הטישה תרהבה םשל אמגודב רזענ
 עיגה םא חצנמ ןושארה ןקחשה ,םינקחש
 עיגה םא חצנמ ינשהו ילמיסקמה רפסמל
 .ילמינימה רפסמל

 לכל .ביריה תא םולבל ןקחש לכ לש ותרטמ
 ןוכיסל םאתהב דוקינ םיקינעמ ,קחשמב בצמ
 .ןקחש לכל הווהמ אוהש

 ורות "םומיסקאמ"ה ןקחש ,ונינפל המגודב

 (אוואו-או \א או 1 1012) סקאמ ינימ תטיש ן

 אאא שווא זמ

 איוושקוס 6 א

 ו

 גאו

 ואו ב

 אתו

 אא ווא וז

 ואו קו

 אאא ואונס

 - אוה השענש בושיחה .רפסמ רוחבל
 בשחמ םומיסקאמה ןקחש .המידק םידעצ ינש
 הז הרקמב .(6צ \1.ט /110א) ץעה ילע לכ תא
 בלשב יכ עדוי םומיסקאמה ןקחש .2,7,1,8 םה
 ילמינימ רפסמ םומינימה ןקחש רחוב אבה

 ףנעב ויהי אבה בלשב ,רמולכ
 -קאמה ןקחש ,ןכל .1 ינמיה ףנעבו 2 ילאמשה
 ךכ .2 רחובו ילאמשה ףנעב תכלל רחוב םומיס
 .םומינימה ןקחשמ ןוחצינ ענמ

 אתיב-אפלא. תטלש
 (ה1 שח 4-81 ג)

 לכתסנ .סקאמרנימ לש תרפושמ הטיש יהוז
 בלשב .סקאמרנימ רובע ונאבהש אמגוד התואב
 לכ תא בשחמ וניא םומיסקאמה ןקחש ,ןושארה
 בשחמ אוה .(תמדוקה אמגודב ומכ) ץעה ילע
 ,(5ש 1. \110%) ילאמשה ץע-תתב םילעה תא
 - אוהש ,םומינימה בלשב 2,7 לבקמו
 .2 ילאמשה ץע תתב היהי ,אבה בלשה
 "קאמה ןקחש ובש ,םומיסקאמה בלשב ,רמולכ
 הווש וא לודג היהי דימת ,רוחבל דמוע םומיס
 השוע ,תעכ .םומיסקאמ םירחוב וב יכ ,2-ל
 ילאמשה הלעל בושיח םומיסקאמה ןקחש
 ןיינעמ אל ,הז בצמב .ו לבקמו ,ינמיה ץע-תתב
 יכ ,ינמיה ץע-תתב ינמיה הלעה תא בשחל ותוא

 ךיק עמ

 היהי ינמיה ףנעב םומינימה בלשבש עדוי אוה

 רחבי ,םאתהב .1-ל הווש וא ןטק אוהש רפסמ
 2 רפסמה תא םומיסקאמה ןקחש

 רשפא םימייוסמ םילוקיש תרזעב יכ וניאר
 ולוכ תא קודבל ילבמ ץעב "םוזיג" עצבל

 (הו וו א-₪ז ו ג או וסוכ) התיבאפלא תטיש

 אונ אב \וצז+

 ואו קוא6ש \זצו\

 אצושו7וואס \(צמ\

 "ו וגו אוקוואה \ זו

 ., אואואוקואאב

 אאאואוקואב \ זז

 אא אוטו ואב

 אואואוקואב \זצמ\

 אאא קוב זז

 הניב חותיפל םירישכמ

 תיתוכאלמ

 תדובע ירפ תונוכמ םילמס ידבעמ
 לש יגולונכטה ןוכמב העצובש חותיפה
 -בשה תונשב סקוריז תרבחו (א111) סטסו'צסמ
 תורציימה תוירקיע תורבח שולש שי םויכ .םיע
 רבמיס תרבח ,סקוריז :פסיל תונוכמ תוחתפמו
 ,הינרופילאקמ ןישמ ,פסילו|סטס'צסממ סקיל

 ישטונ םינעדמ י"ע ודסונ תונורחאה יתששכ
 רפסמב הליבומ סקילובמיס .או1וז תודבעמ
 ,הרבחה ינותנ יפל 300-כ ,תונקתומ תוכרעמ
 .ירחסמה קושה רובע דימתמ חותיפבו

 דינב ,יגול דוביעל םיננכותמ םילמס ידבעמ
 ,םיילאנויצנבנוק םיבשחמב ירמונ דוביעל דוג
 םהיתונורתי .םהינשב ךומתל םתלוכי תורמל
 -גנמו שימג ןורכיז לוהינ ומכ ,הרוטקטיכראב
 בלשב רבכ םיננכותמ ,המצוע יבר דוביע ינונ
 ררהמב דודיק עצבל םוקמב תאז .הרמוחה
 ,תוכרוצה הלעפהה תוכרעמ תנכותו פסילה
 .ןורכיזהמ םילודג םיקלח ,םירמונ םידבעמב

 -ימודה תונכיתה תופש -- תונכית תופש
 גולורפ ןה תיתוכאלמ הניבב םויכ תויטננ
 .םייתשה ןיב הקיתווה איה הנורחאהשכ ,פסילו
 תונכית תופשמ ןרקיעב תונושה תופש ןהיתש
 ןה ולא .קיסייבו לקספ ,ןארטרופ ומכ תוליגר
 .תוילובמיס תונכית תופש

 ללש ןסחאל ונל תרשפאמ םילמס תקיגול

 ,תחא סומלוק תכישמב תוטשפומ תויועמשמ
 םילמס דוביע .השגרה וא הלימ ,השוחת ,םצע
 תוצקהל ןתינ למס לכל :וז הקיגול תוקחל הסנמ
 הרידגמה תלבגומ יתלב םינייפאמ תמישר

 66+  םישנא
 םיבשחונו

 עובק םינותנ ינבמב םילבגומ

 תמועל תונורתי ינש םילמס

 ו רסוחב דומעל תלוכיו תושימג

 ההובג ךוביס

 תרוצב תונוש גולורפו פסיל

 םיסחייתמש םיקוחו ונלש םינותנה דסמ ןהש
 .םינותנה דסמל

 -ותנה דסמל םתוסחייתהו םיקוחה תרזעב

 .תושדח תודבועו תונקסמ םילבקמ ונא ,םינ

 ירידגמ ונא .תוילאנויצנבנוק תופשמ
 ןה

 גולורפב שומישל המגוד

 :אוה ונלש םינותנה דסמש חיננ

 + אווז א ( ג אזו או 186)
 הד 1, 1 08)

 לש ויבא םהרבא תויה איה הנושארה הדבועה
 ויבא קחצי יכ תנייצמ הינשה הדבועהו .קחצי
 .בקעי לש
 :אבה קוחה תא תינכות התואב רידגנ םא

 0 אאפז הז וא (א,צ) הדו (א,2)
 הדו ₪ (7.צ)

 תא לאשנ םא .באה לש בא אוה בס ,רמולכ
 :האבה אתליאשה

 אטו הז וא (הםא ווא או ,ץ)
 צא :הבושתב ריזחי בשחמה

 םיקוח תרדגה תרזעב יכ וניאר וז אמגודב
 םהרבא יכ ונקסה ,םינותנ דסמל םיסחייתמש
 .בוקעי לש ובס אוה

 -ץע תיינבב השענ גולורפו פסילב בושיחה
 רע ץעה תקירסו (תויורשפאה לכ) שופיח
 ילע המכ םימייק םא .החלצה הלע תלבקל
 .תובושת המכ תינכותה ןתית ,החלצה

 םא תבשחמש או: א!88 היצקנופ : המגודל
 :תמייוסמ םירביא תמישרל ךייש םייוסמ א רביא
 אואה א ( א[ א לאשנ םא
 ו לבקנ
 אוז אוג א( א. לאשנ םא
 אס הבושתכ לבקנ

 א רשאכ או או ג: ₪ (א ,[ א,א,6] אתליאשב
 :תובושת המכ לבקנ ,הנתשמ אוה

 .החלצה ילע המכ ויהי ,רמולכ
 תרוצב םינותנה תא תוקיזחמ פסילו גולורפ

 יביסרוקר תונכיתל החונ וז הרוצ .תומישר
 ולא תונורתי .(ןמצעל תוארוקש תויצקנופ)
 ,"תוקזח" תופשל פסילו גולורפ תא תוכפוה
 .תולברוסמ אלו

 -מיס בושיחל תינכותל אמגוד איבנ םויסל
 .הקיטמיתמב תרזגנה גשומ לש ילוב

 םיאצאזוצז (א.א.ו)



 סו:אצ /דוצ = (5וח(א) ,% , 60%0%))

 חש דוצמ (וסק(%), א, 1/%)
 ספאש דושפ (+ + 6, %, + + 00) -

 ספמצ הדוצפ (ץ א,
 סיאש דוצפ (6, א, 060)

 תפאצהדוצפ(ץ*6,א ,ת*ס6+6*מ -
 כפהצ דוצפ (ת, א.ס,
 םפאצ דוצפ (6 ,א, 6)

 -והל רשפא ,םינותנה דסמל ,ןוילעה קלחל
 תויטמיתמה תויצקנופה לכ תא ,ןבומכ ,ףיס
 .תומייקה

 -  "טושפ ןויגיה"
 60אואוסא 5%

 אצמנב ןיא יכ הרדגהל השק "טושפה ןויגהה"
 ,"טושפה ןויגהה" תרבעהל םייטמיתמ םיקוח
 ?דיתעב ילוא ;ןיידע םשוימ וניא ןכלו

 החמומ תוכרעמ

 תאקתתדך 5

 תמרב תויעב ןורתיפל םושיי תוינכות ןה ולא
 -ותנ דסמ ןזכרמבש תוכרעמ :ההובג תויחמומ
 תמר .םייוסמ אשונב בר עדימ ובו רידא םינ
 עדימה תוכיאב היולת תכרעמה לש תויחמומה
 תקסוע וב םוחתב ,ישונאה החמומב ורוקמש
 דדקל ,דוכלל ךרד ןה החמומ תוכרעמ .תכרעמה
 לוביקב התרדגה ךות תישונא תוחמומ גיצהלו
 .םיללכ לש רידא ףסואבו ןורכיזה

 :השדח הצפה

 תואלבט ללוכ ,85 תרוכשמ

 תוילעפמ תופסותל ןוכדע

 תוכשלל תדחוימ תכרעמו

 .תוריש

 .בוב וא יבאל תונפל

 :השדח הצפה

 91 ללוכ תונובשוו תלהנה

 תואלבט ללוכ ,ץוח תועבטמ

 ללוכ ,המלש הנשל עבטמ

 .תיסנניפ תיזחת

 .בובל תונפל

 סוד יסיפ טנרוקנוקל ןויע םוי

 תארקל רלייפמוק קיסייב יסו

 .יאמ ףוס

 .הטיזורל תונפל
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 תירקבגדת 8
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 וו
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 .החמומ תכרעמ לש יסיסב הנבמ

 תוכרעמ תומדקתה תא םיאור םיחמומ
 םייטובורה םינקתההו תויתיישעתה החמומה
 .תיתיישעת הכיפהמל רוקמכ ,םיטנגילטניאהו

 החמומ תוכרעמ לש יסיסב הנבמ

 :הליכמ החמומ תכרעמ
 והז - אאסשז[.םס6פ 885% עדי דסמ <
 ,םייוסמ אשונ בר עדי זכורמ ובש םינותנ סיסב
 -יישה תויטסירויו תובושח תודבוע לש הרוצב
 .אשונל תוכ

 ו
 ז]
 ו
 ו

 םוז ו
 ב %

 תכרעמ לדומ רצוי ךכו ,החמומ "בלוח" עדי סדנהמ

 .הז םוחתל תננכותמה החמומה

 = ב"הרא 'ץרסר לטיגיד ירצומ לש הכימתו הצפה

 םיריחמ
 דע םידחוימ =

 יאמ ףוס
 1986 - 1 קח דה

 .הרמוחו הנכות יחתפמל דחוימ תורש
 תלבקל הטיזור וא בובל לצלצל אנ
 .םיפסונ םיטרפ

 ,ב"הרא 'ץרסר לטיגיד לש םימושר םינמיס ל"נה לכ *

 03 340856 :לט 55100 ונוא

 ₪ םישנא
 םיבשחמו

 . 6 845ו0 ס0סווקו =

 ייעונמ" והז - 60 א אס. 4
 .תוטלחה תלבק עינמש
 לערומשל ודיקפת -- ילאבולג םינותנ רסמ <
 וומשלו ,הייעבה ןורתפ חותיפ יכילהת תובקע
 .הייעבה לש טלקה לע

 החמומ תוכרעמ אשונב םימושיי

 -רמה ןיידעו תונושארה הנכותה תוליבחמ תחא
 איה ,תיתוכאלמה הניבה םוחתב רתויב המיש
 תווצ ידי לע אווזדְּב החתופש א/\05צא א
 יהוז .סזומ לאוי םשב ילארשי דמע ותושארבש
 המצועבו תושימגב תשמתשמה ,הנובנ תכרעמ
 הרבגלא תואוושמ ןורתיפל םילמס דוביע לש
 ללכ ךרדְב ןהש דע ,תוכבוסמ הכ סולוקלקו
 ינב םיאקיטמיתמ לש תונלבסלו תלוכיל לעמ
 .שונא

 םייטילאנא תונורתפ תקפסמ וז תכרעמ

 לע ןדמואב קר םיכרעומ תויהל ולכויש םיבושח
 תונתינ בושיחה תואצות .תויתרפיס תוטיש ידי
 החתופ וז תכרעמ .תיפארג הגוצתכ הספדהל
 האממ הלעמל לש ץמאמבו םינש 12 ךשמב
 .םדא תונש

 איה תרכומו העודי החמומ תכרעמ דוע
 תואירבה ינוכמ ידי לע החתופש ,אוצסזא
 םימוהיז תנחבאמ תכרעמה .ב"הראב םיימואלה
 ,םיערז תמיגד תרבעה ידי לע םיילאירטקב
 יאופר ינכט עדימו ריואב תודיינ ,היגולופרומ
 -ויבורקיממ םירזגנה םיללכ תכרעמ ךרד ףסונ
 .תיאופר היגול

 םיבצחמ יוליג תוכרעמ קושב תומייק דוע
 ...דועו יאבצה םוחתב תוכרעמ ,םייעבט

 ו(כוד/[

 תוכרעמו םיבשחמ ןשוג

 605הח6ח
 6 א\קזפ85 8 5

 כ 8. 33 אוזץסו (כחס 55100

 םיביייה

 ?עפמב היצמוטוא

 יוטדוחה ח"ודה לש ורבחמ ,ןהסונומ ינוס

 תא ריבסמ ,*ושסאספ80א 0 6

 .רוצייה תואנדס בושחימ תויתייעב

 םינוויכב םישענה םיצמאמה תא רקוס אוה

 ןיב תרושקתה תותשר תא דחאל ,םינוש

 ימלשל ,רוצייה יבשחמל ןונכיתה יבשחמ

 .בובישה תונוכמ יטלשלו םיטובורה

 ,תורבח המכ לש ןהיצמאמ לע חוויד ,הריקסב

 שוכרל לטיגידו מבי ,דראקאפ טלויה ןהבו

 לש התעפשה לעו רתוי םילודג קוש יחתנ

 .הז חטשב אקווד סרוטומ לארנ'ג

 ךובמ ,תוחפל םויכ ,אוה לעפמב היצמוטוא

 טעמו תויפיצ הברה .תולקב ונממ תאצל ןיאש
 תומר תא גווסל גוהנ .םימכסומ תונורתפ
 "ומנה ,הנושארה המרב .תומר שמחל טומטיאה
 -ישה תונוכמ יטלש תמר תא םיללוכ ונא ,הכ
 ,בשחמ תוצבושמ תונוכמ םצעב הלא .בוב
 ונא ,וזה המרב .ירפסמ ימוקמ תונכיתל תונתינה
 תועצמאב םיטלשנה םיטובור םג םיללוכ
 תונוכמו םידוק-רב יארוק ,תוינדי תוכרעמ
 .תונוש הבכרה

 הדובעה את -- היינשה המרה

 וא ,הדובעה תודיחי תא אצמנ ,היינשה המרב
 ,תוינכמ תודיחי רפסמ םיללוכה "הדובעה יאת*
 וא רצומ ותוא לע תולועפ רפסמ תועצבמה
 תויהל הלוכי וז .םירצומ המכ לע תחא הלועפ
 חנוכמ ,תימוקמ הטילש התואב ,תללוכה הדיחי
 ,החדקמ ,תתנכתימ הטרחמכ יבבש דוביע
 ,הזכש הדובע את .הבכרה טובורו ךותיח טובור
 הדובעה תא עצבמ ,םיעוסמ תועצמאב ןזומה
 לא ,האלה -- קלחה תא ריבעמו וילע תלטומה

 .אבה אתה
 תונכית תבייחמ ,הדובעה את לש ,וז המר

 ידכ ,וב תולולכה תונוכמה לש תיזכרמ הטילשו
 .ןהיניב םיאתמה ןומזיתב עצבתת ןתלועפש

00 
 ץפומה ,םייונמל ןוחרי אוה ק"אד לע ןוסונומ *
 םישנא ידיב ,םירחבנ תוחוקלל ,לארשיב
 הז ח"וד אורקל םישקבמה םיארוק .םיבשחמו
 םישנא תכרעמל רשקתהל םינמזומ ,ואולמב
 .03/280640 .לט ,םיבשחמו

 ןוסונומ ינוס

 ההבעה יפה מ = המה

 הדובע םיעצבמ הדובע יאת רפסמ רשאכ
 זכרמ טומטיא בייוחמ ,םינוש םיבלשב ,תרדגומ
 םילודג םיבשחמ .הדובעה רוזיא וא ,הדובעה
 םינושה םיאתה ןיב הדובעה תא םיקלחמ רתוי
 יאת-ןיב ןומזית םיעבוק ,זכרמה תא םיביכרמה
 -יפה תומוק לא -- "הלעמל" חוויד םיריבעמו
 רוסחמ לע ,טקייורפה עוציב תומדקתה לע ,חוק
 .תולקת לע ,םלג רמוחב

 םיעצמאו ןונכית -- 4 המר

 תוטלחהה תועצבתמו עדימה םייק ,וז המרב
 ,םלגה ירמוח לע עדיה .לעפמה לש תוללוכה
 םיאלמ ,תומדקתהה ןונכית ,םיטקייורפה ןומזית
 מ"בית יבשחמב תשמתשמה המרה וז .דועו
 ,הדובעה רוזיא ןונכיתלו םירצומה ןונכיתל
 .רתוי תוכומנה תומרב

 6:  םישנא
 םיבשחונו

 ןרגריאה תפר =- 5 המה

 ,וז המרב םיזכורמ ,לוהינה ,ינללוכה ןונכיתה
 ללכ ךרדב וזש ןוויכ רתוי םויכ ונל תרכומה
 "סמכ -- רבכמ הז םיבשחמ םיאצמנ הב המרה
 יעייסכ ,הלהנהה תמרב תוטלחה תלבק יעיי
 תולטמה רתיו ,קווישה לוהינ ,יסנניפ לוהינ
 םיעוציב" ילעב םיבשחמ לע תולבוקמה
 ."םיידרשמ

 ?תויעבה הפיא

 םא ,תובשחוממ תוחפה תומרה ןה 3-ו 2 תומר
 לעפמ" תסיפת האור םא .םויכ םילעפמב ללכב
 הניזמכ ,תבשחוממכ תכרעמה ללכ תא "דיתעה

 ב הנממ תוהובגה תומרה תאו המצע תא
 םה םיטעמו תרחא תרמוא םויה תואיצמה
 הכ בושחימ יפקיהב םילעופה םלועב םילעפמה
 ריד ןו'ג ,ינפיה ןוקינ ןיש ,םיעודיה ןיב .םיהובג
 4  הבכרהה ילעפממ םימייוסמ םיקלחו ינקירמאה
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 .מבי לש

 םייתנש רבכ לחדזמ ןיידע הקיטובורה קוש
 רסוח .הנשב רלוד דראילימ יצח תמרב שולש
 ןגפומ םיטובורה תמרב העקשהב םעטה
 הרשע דע השימחש םירמואה םירקחמ יאצממב
 תא םיפקשמ יפוסה רצומה תולעמ דבלב זוחא
 -ובור םיפילחמ ללכ ךרדב ,דוע .הדובעה רכש
 לוחכ ןוראווצ" תושק תוכאלמב םידבוע םיט
 םלועב אלא ,לארשיב קר אלש ,הלא ."יסאלק
 .ךומנ רכש םילבקמ ,ללכב

 מ -ב+י*ת

 תיישעתב התטילש תוכזב רקיעב ,בר ןמז
 .תינקירמאה םיסוטמה תיישעתבו תוינוכמה
 רתויב הבורקה התבירי איה דראקאפרטלויה
 אוה ,רחא םוחתב התוא רובעל היושע לטיגידו
 רוציי תוכרעמו הקינורטקלאה תיישעת םוחת
 .הצחמל םיכילומה

 תומאותה ,סקאו תסיפת לע תכמוס לטיגיד
 םלוא .הלש רשקה תותשר קזוחו ,היבשחמ ןיב
 קוושל הליחתמ איה ,התטילש תא ריבגהל ידכ
 וילע הנכותה רצומ ,8.55יא א, תא שדוחה
 .ןורחאה רבוטקואב הזירכה

 .רבכמ

 הניא ,התעפשהל תעדומ ,סרוטומ לארנ'ג
 ,םיינש וא דחא ןרצי לש וידיל קחשל תניינועמ
 -שרב תוכמות דראקאפ"טלויהו לטיגיד דועב
 החיטבמ מבי ירה ,1 א58א"1 סופיטמ תות
 (אסא א 551א0 ₪1א0) תיתעבט תרושקת

 .םלוכ תא תנחוב 6א

 -ורסחהו ,תונושה תולעותה ביבס םיחוכיווה

 דוע וכשמיי תרחאה לומ תחא הטיש לש תונ
 ךומתל הרוקמב החתופ או תשר .בר ןמז
 ןיא ,תמאה ןעמל .1 המרב תונוכמה יטלשב

 ם-י-ש-1-מ-י-ש

 6809 ידבעמל הקיפארג
 יולה רפע

 ,ידנאט) 6809 בבשה לע םיססובמה םיבשחמל
 הקיפארג (יכסמ) ינרקא 14 םנשי (ןוגארד
 לע וא קיסייבה תפש ידי לע הריציל םינתינש
 .הנוכמ תפש ידי

 2. א 654760 = א"

0 

 3. דע 65478 תבותכמ ןה ןרקאב תודוקנה

 .(קסא:-ב שומיש) 1

 0 ג 105 1

 |. א - 11 א (03:)65314א1 65314, /\א]כ 7)

6+ 

 0 הווש וא 665=:1 ליבשב 6=8 רשאכ

 .095=0 ליבשב

 2. א 65473.1: א[. 65474,0:0) א" 0

 הלולע או\גץ תשרש רמאיש דחא ּולו אצמנב
 דואמ עייסל היושע אג .תלעות-תרסח תויהל
 1101000 תא תקוושמה ,אקווד דראקאפ טלויהל

 לש הדרפהב םה (םידומ) ןרקאה יחרוא
 11168 51116 1 וז א טאו אס: 6 לולכימה תנכות - 5 \צ

 65 ,478- ה ידי 2: ,הלש הילעפמב וליפאו ,םינוש תומוקמב או \ק ו ! : ו ד 3. .לע םיעבקנ ולדוגו ןרקאב תודוקנה תקלדה | = 51010 8 תא הניקתמ איה ,לטיגיד ןורתיפ תא תנחוב א ב ב 8 :וללה תובותכה ידי 2. 001 65475,0:0 א 654751: "0 5116 \ 111058: 644 דועב .4 המרב ןונכיתו 3 המרב הדובע יזכרמל , :. .לע םיעבקנ ולדוגו ןרקאב תודוקנה תקלדה | ו א - איקס 6914 האשל. | 5 103000 תונחת תאו תימוקמ הטילש תנחתכ
 ירזיבא תרציימ איה םש ,הינרופילאק ליוזורב 8-65 ,491 תובותכה יד 5116 8.1112: 4% ן ו יאת ביבס רקיעב "בושחימ ייא" םמצעל ורצי

 .היבשחמ רובע טלפ/טלק 510 8 11024: 92
0 11105: 64647 

 6 ה 15
 .(ריכזהל ,37ו 2 תומר) הדובע ירוזאו הדובע

? 

 ושענש הלא םה רתוי םידירטמה םיאצממה
 ידיבו ,םינש שמח ינפל סרוטומ לארנ'ג ידיב
 -קחממ .תמדוקה הנשב ,ןרוקאלימ יטאניסניס
 ,עצוממב ןמזהמ תיצחמכ יכ ררבתמ הלא םיר
 רחא דירטמ אצממ .רקיה רוצייה דויצ לעופ אל
 םוקמ ספותה ,רקיה םלגה ירמוח יאלמש רמוא
 ,תולודג ןומימ תואצוה הבסמ ותקזחאו רקי
 .ןמזהמ 5% ךא םיישממ דוביע יבלשב אצמנ

 רבוגה ךרוצה תא םיניגפמ הלא םיאצממ
 תיקפוא ,רוצייה תומר לכ לע האלמ הטילשב
 היצרגטניאב ךרוצה לע -- רקיעבו תיכנאו
 .תומרה ןיב האלמ

 ןיע תשטול לטיגיד

 הכרעה ךותמ ,הז קוש לא ןיע תשטול לטיגיד
 ,דבלב הנשה רלוד דראילימ 7.2 הנמי אוהש
 .רושעה ףוסב דראילימ 30 דע עיגיו

 -רעמ לכ תא םיללוכ לטיגיד לש קושה ירקס
 -יאה .הז קושל ונפויש הנכותהו הרמוחה תוכ
 תעבוק הרבחה תטקונ הב השדחה היגטרטס
 תוכזב ,אקווד 2 המרב קזח םויכ הבוצימש
 ,3 המרבו הדובע יאת יטלשכ 1 !יפידיפ יבשהמ
 ,רקיעבו רתוי םילודג יפידיפ יבשחמ תוכזב
 הזמ קושהמ 30%-כ לטיגידל .סקאו תוכרעמ

0 

 םילגוסמ םניא ,ררבתה ךכ ,"םייא" םתוא
 .רתוי תוהובגה תומרל וא ,הזל הז רשקתהל
 תוטלשנ תונוכמ רפסמב קיזחהל יושע לעפמ
 הדובע יאתב ,תונוש תולועפ עוציבל בשחמ
 את ,םיקלח תבכרהב קוסעי דחא את .םינוש
 אתו העיבצב ףסונ את ,הזל הז םכותירב רחא
 ןסחמ ךותמ םלגה ירמוח תא קפסי -- רחא
 .יטמוטוא

 ,םילעפמה תיברמב ,םויכ לעופ את לכ
 המישמה וז -- םהיניב רושיקה .יאמצע "יא"כ
 .8ג55אגצ קפוה המשל

 רובע רוקמב הנכותה תא החתיפ לטיגיד
 .תוימוקמ תויעב רותפל ידכ ,סרוטומ לארנ'ג
 הטילחה ,ומצע תא רצומה חיכוהש רחאל
 תפסונה התרטמ .םירחא רוציי ילעפמל וקוושל
 םידיחא הנכות יקשממ רוציל איה לטיגיד לש
 תמר ,4 המר לא םרשקלו -- 3-ו 2 תומרל
 .ןונכיתה

 ,ינקת רצומל 8א55\וש + ךופהי ןכא םא
 תינרציכ ,לטיגיד לש הידיל הנכותה קחשת
 םימיב דואמ תצמאתמ לטיגיד .תפדעומ הרמוח
 -כות חותיפב םייאמצע הנכות יתב ןיינעל הלא
 .שדחה רצומל ורשוקיש הטילש תונ

 ןקתה תעבוק -- סרוטומ לארנ'ג
!0-00000-0-]-/-/]/-]/]-7-7-7-7-7-7---- 

 קר אל ,הלוכ היישעתה לע הבר העפשה 6א-ל
 טקייורפב לטיגיד םע הלועפה ףותיש תוכזב
 בר ןמז הזמ תכמות קנעה תרבח .855\א \צ
 .אוגץ ימוקמ תושירל םילוקוטורפ חותיפב

 "הרוגחל תחתמ הכמ" טעמכ וז ,לטיגיד רובע
 תוכזב ומצע ינפב ןקתל ךפוה או: ,ןכש
 הגוש היפוסוליפב לעופה רצומ אוהו "קתווה"
 יחותפ" אוג? .8ג55שש הצ לש וזמ ןיטולחל
 הרמוח ינרצי לש םתובלתשה רשפאמו רתוי
 הז םילעופה םימייק םירצומ םהל הנכות יתבו

 6 ישנא

 יסחיה הקזוח תוכזב אוג ץדמ החיוורמ מבי

 60716א הנכותה תוליבחב 57ו 4 תומרב

 .השדחה או 4105

 םישמתשמ 200 - 2

 תורבח ,תוחוקל 200 ידיב תכמתנ אוג תשר
 -יאב 100 דועו ,הדבל ב"הראב ,תויקנע רוציי
 .הנורחאל רסמנ ךכ ,הפור

 סרוטומ לארנ'ג .תונקתה המכ ₪55\א א"ל
 םירשעב שדחה רצומה תא המשיי המצע
 .הלש הנשמ ילעפמ

 -וטמ יעונמ רוצייל ,ינטיוו דנא טארפ לעפמ
 לעפמ והומכו אוה ףא הנכותה תא ןיקתה ,םיס
 .ןגישימב דרופ

 * = .היצמאמב לטיגיד החילצה םאה רמאי דיתעה
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6 165: 128 
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 השענ ל"נה םינרקאהמ דחא לכב שומישה
 :האבה הרוצב

 ה1תגאטאו אס 6
 -בוע אא.601.08 84516 םגו 606
 .א8557 לש הרקמב הזכ ןרקא לע םיד

4 1116 5116 

 ךשאז ךסמב םישמתשמ רשאכ 7

 -שהל רשפא .קיסייב דדנטסקאב וא קיסייבב

 -תוא/םירפסמב םגו תורוצ /םיעבצב םג שמת

 הקיפארג תיביס (85,86...) םיאת ידי לע תוי
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 1. = 795א(2087:)65314 65314, 40 7) +

 5-א

 םיעבצ) 0-ל הווש 605 רשאכ 0=א רשאכ
 00 קורי

 01 בוהצ

 10 לוחכ [ 650

 1 םודא

 00 ןבל

 01 - ריהב קורי [ 6581
 10 דורו
 1 םותכ

51.16: 1110: 4 

 1. א - 11 א(02/:)65314א1 65314(. \ את 7)
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 3. .ולדוג תעיבקו ןרקאב תודוקנה תקלדה
 תובותכה ידי לע םישענ

 65478-65491:וללה
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 1. א - 1 א (2081:/65314 6531404 גא 7) +
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 668-שכ 0 הווש וא 605=1 רשאכ 6=128
 .( 86א116 01116 6האר) .0 הווש
 2. וא 65473.1 :0כא ₪ 65474.0: 6" 0

 3. ולדוג תעיבקו ןרקאב תודוקנה תקלדה
 :וללה תובותכה ידי לע םישענ
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 ווד | הרוש |  הליגר הלחתה

 + 2 1 הרוש =

 +32 ןסמו 2 הרוש
 +3 2 2 הרוש

 + 510| 61 16 הרוש
1 

0 7 

 5611 דוק
 תויביס 2

 תויתואב קלדומ
 אלו תולודג
 תויתואב קלדומ
 .תונטק

 ו הליגר הלחתה
 +0 1 הרוש =

 +1 |62 1 הרוש

 + 3261 2 הרוש
 2 2 הרוש

 +510 61 16 הרוש תויביס 2

 2 16 הרוש
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 ה ₪
 0=תיביס םא
 היובכ הדוקנ
 1 = םאו
 הקולד איה

 אס

 +0 [6זו | הרוש | | יפ לע הלחתה
 +1 |62 1 הרוש 3 בלש

2+ 
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 ו
 +0 16 הרוש

 +2 16 הרוש
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 0=ביס םא
 היובכ הדוקנ
 1 = םאו
 אוסקה 4 הקולד איה

 | ₪1 1הרוש ארוט |
 072 1הרוש רוט
 623 1 הרוש א רוט

 6032 1 הרוש ג רוט
 67| 1 הרוש פרוט

 | ₪2 1הרוש פרוט | 2/45תויביס

 67| 2הרוש א רוט
 . 072 2 הרוש רוט

 [631 16 הרוש עפ רוט |
 6032 16 הרוש פרוט

 היובכ/הקולד הדוקנ א <בשחתהל אל

 ₪ םישנא

 םיבשחונו

 אס 5
 שרדנכ הלחתה

 0 67| 1 הרוש א רוט |

 0 ו
 +1 60: 1 הרוש א רוט

 ו 6032 1 הרוש א רוט
 וש רו תויביס
 +3 672 1 הרוש ארוט | 12

 +ן92 | 67| 2 הרוש רוט
 +ןּפַג | 622 2הרוש רוט
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 1 6032 16 הרוש ץרוט
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 ו שרדנכ הלחתה
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 4-1 תורוש 1 רוט
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 א+3 הרוש
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 אס 9
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 12-9 תורוש | 1 רוט 2
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 64-61 תורש 1רוט-ן ל
 4-1 תורוש = 2רוט+ג2 8
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 64-61 תורוש 64 רוט 7
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 םיבשחמו םישנא

 םימדוק תונוילג רפסמ שוכרל (! ןיינועמ ינא
 לע עדימ םהבש "םיבשחמו םישנא" לש
 ,886 ,"ןוגארד" ,"64 רודומוק" םיבשחמה
 הניפה םהב תונויליגה תאו 800א1. יראטא
 יל ץעייל ולכות םאה (2 ,ימצע תונכת -
 אל ריחמב תונקל יוצר יתייב בשחמ הזיא
 בשחמ תונקל יאדכ םאה (3 .הובג דואמ
 םאה ?לארשיל םיאתמ גוס הזיא ?ל"וחב
 תונוילג הזיאב ,היזיוולט וא רוטינומ ףידע
 ?הלא תולאשל תובושת אוצמל ןתינ

 ,הבר הדות
 לקנרפ ארויג

 תונפל שי םימדוק תונוילג תשיכרל 4
 ןיא - בשחמ תיינקל רשקב .תכרעמל תורישי
 לכותש הטלחה יהוז בשחמ תיינק .םיצעיימ ונא
 תונוילגב אצמת ותואש עדימ תרזעב עצבל
 ל"וחב תונקל יאדכ ריחמה תניחבמ .הז ןותע
 םא .יוביגהו הכימתה לש היעבה תמייק ךא -
 בשחמ תונקל ךילע ל"וחב תונקל טילחת
 תטיש יהוז) ,ש\1. רודישה תטיש לע דבועש
 תובוט תואצות ןתונ רוטינומ .(ץראב רודישה
 שי בורל היזיוולט -- רתוי הלוע ךא ,רתוי
 .תיבב

 ארוקל ארוקמ

 לפאל תוישוק

 3דכ ינפל .בר ןמז הז ןמאנ ארוק יננה
 .יס 11 לפא גוסמ ישיא בשחמ יתשכר םישדוח
 :הבושת אלל ןיידע יל וראשנ תולאש 3
 ההובג היצולוזר לעב ךסמ קיפמ ינא דציכ .1
 לטו דא א 1116 ₪₪801.110א דואמ
 ?בחרומה ןורכיזב שומיש השוע ינא דציכ .2
 (!'ק 128)
 לש םילילצה תא קיפמ ינא דציכ .3
 ?(הנכותב) רזייסטניסה

 הינתנ ,ורוטיורק ידנא

 רודומוקב הקיפארגו הקיסומ

 תובר הנהנו הז ןיזגמ לש עובק ארוק ינא
 .ונממ

 ינא .הייעבב יתלקתנו 64 רודומוק יתושרב
 .התוא רותפל יל ורזעתש שקבמ

 תמייוסמ תינכות יל שי :תאז איה היעבה
 ךכ ,הניגנמ הל רבחל ןיינועמ ינאו ,קיסייבב
 לעפות הקיסומה תינכותה תצרה ןמזבש
 .ההובג הקיפרגב תינכותה .עמשיתו

 .היעבה תא רותפל יל ורזעתש שקבא

 םג תאז תושעל רשפא םאה
 ?קיסייב-רפוסב

 דודשא ,רובד לייא

 דארטסמא -- שדחה ונדידיו

 -וביה םהש תכרעמל העידוה דיירטפמוק תרבח
 -וביהו ריילקניס יבשחמ לש םיידעלבה םינא
 ףותישב ,דארטסמאה בשחמ לש םיימשרה םינא
 .הפיח בשחמה תירקו א"ת גאב תויונח םע

 הנוע יסיביב ןודעומ

 ,דודעאמ רקמטס לאירבסל הבושת
 .20 ןויליג

 תינכות לש הכרוא יהמ תולגל תנמ לע
 :בותכל ךילע יס"יב"יב בשחמב
 מוד (זסס-ס4 60/1024 "א"

 קלח ,"ךסמ קוליח" תושעל רשפא
 הניטור י"ע ושסמ+ 2"ב קלחו ואסמ= ו ב
 :=1ודש קחשימב :אמגודל ,הנוכמ תפשב

 ךותב תאצמנ 0041 "ה תדוקפ
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 :אמגודל ,הספדהה
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 10 שעוד 0
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 הריזחמו 644 רמכ איהש5₪ תדרקפ

 :שומישב .םירטסיגרה יכרע תא
 קחושז 058 וא א-שפח

 עגונב תופסונ תולאש לע תונעל חמשנ
 .יס"יב"יבה בשחמל

 053-30638 ,יסיביב ןודעומ

 דארטסמא בושו

 .(74 רבוטקואמ) דרטסמא בשחמ ונתושרב
 המכ ולפנ הז בשחמ לע םתכרעש הריקסב
 שדח בשחמהש ךכמ ועבנ הארנכש) תויועט
 :(רכומ אלו

 םנמוא איה ,החונ דרטסמאב הכירעה (1
 ןייצל שי ךא 64 רודומוקה לש וזמ הנוש

 6(  םישנא
 םיבשחוממו

 הררה ,,,,,,.,.ההההההההה'הההההההההההההההההההההוו

 ןתינ ותרזעבש 60+ שקמ דרטסמאלש
 ות לכ ,םיבתוכ הב הרושה ךותל קיתעהל
 .תרחא הרוש לכב ,ךסמה לע אצמנה רחא

 םיסנכנש הכירע בצמ רכזוה הריקסב (2
 תציר ןמזב תועט הלגמ בשחמה רשאכ וילא
 .תינכותה

 תרזעב סנכיהל ןתינ הז הכירע בצמל
 .תינכותה תצרה ינפל דוע 211 הדוקפה

 יפכ 3 אלו תובטקוא 8 שי דרטסמאל (3
 לילצ יצורעל התיה הנווכהש הארנכ ,ןייוצש
 .ןבל שער + השולש שי דרטסמאל םנמואו

 ןואריק ,ילאיתוקי םרויו ןרוא

 .םכיתוראה לע הדות <

 בל תמושת תא ריעהל איה תכרעמה תנווכ
 תוטשפו תובושחה תונוכתה יבגל םיארוקה
 םע המגודה האבוה ךכ םשל ;ןהב שומישה
 ותלעפה תוטשפב עודיה רודומוקה בשחמ
 .הכירעה אשונב ותוליעי ךכמו

 ?תונקל בשחמ הזיא

 ילש םירוהה יכ הז בתכמ םכל בתוכ ינא
 דמול ינא .בוט יתיב בשחמ יל תונקל םיצור
 הזיא תעדל הצור ינאו ,םאות בשחמ לע
 .הזה גוסהמ יליבשב בוט בשחמ

 לע רשי יתבשח בשחמ יתיצרשכ הלחתהב
 דואמ הברה הלוע הז" יל ורמא ירוה זאו מבי
 הצור ינאש הטלחהל יתעגה ףוסב ."ףסכ
 ימא .דימ ותוא תונקל יתיצרו .םאות גוסמ
 ןותע ךל תונקל ךלא ינא ,עגר הכח" יל הרמא
 זא -- ותוא התנק ימא ."םיבשחמ לע
 .םכתא לואשל יתטלחהו םכילע יתעמש

 הלוע אלו בוטה בשחמה םתעדל המ זא
 ?ףסכ הברה

 ,הדותב

 לאידגמ ,יגוח יתיא

 םישדח םיבשחמ תוריקס םידמוע ךתושרל 4
 ,םישוע ונאש םהינימל םיפסונ םירקסו םינשיו
 ךיכרצ לע הנעיש בשחמ רוחבל יוצר םהיפל
 .םיידיתעהו םייוושכעה

 תויעוביר תואוושמ

 המסרפתהש תינכותה תא ןקתל ןיינועמ יתייה
 תואוושמ" אשונב 18 דומעב 19 ןויליגב
 יוצר דימת לעפת תינכותהש ידכ ."תויעוביר
 :ףיסוהלו 80 הרוש ןקתל

 80 1.6 כ-412 -6**4
 85 1 2-0 דוא

 86 ץאזא "ישממ ןורתיפ ןיא האוושמל"
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 שרוש תלועפ עוציב לש בצמ רצווי אל ךכ
 תעדוהב הוולמה הלועפ ,ילילש רפסמל
 .תינכותה תריצעו האיגש

 ליג ריפוא

 תרושקת םדומ

 ןויליגב םסרופת םכתבושת םא חמש יתייה
 הז" רודמב םיבשחמו םישנא לש בורקה
 ."יקסע

 הצור יתייהו יא | לפא בשחמ יתושרב
 וישומיש םהמ ?תרושקת םדומ והמ תעדל
 םאהו ?ולש םימושייה םהמ ?וידיקפתו
 םינותנ וליא לע ?תולבגומ ילש תויורשפאה
 ןתינ ןכיהו הז רישכמ יתונקב ססבתהל ילע
 ?ץראב ושכורל
 ביבאדלת ,ןהכ ילא

 םגרתמה ינורטקלא ןקתמ וניה םדומ <
 םינתינה םילגל בשחמהמ םייראניב תותוא
 וב םישמתשמ .ן"לנ יוקב וא ןופלטב הרבעהל
 .םיפוסמו םיבשחמ ןיב םינותנ ריבעהל ידכ
 .ףסכבו ןוימדב תויולת תרושקת לש תויורשפאה
 קסע יתב רבחל םיקנבב םייוסינ שי התע ,לשמל
 תוארוה עצבלו םיקנבה יבשחמל םדומ תרזעב
 .קסעבש בשחמהמ תורישי

 לע רקיעב ססבתהל ךילע היינקה תעשב
 :םיירקיע םדומ יגוס ינש םנשי .תוחונו תונימא
 דמוע ינשהו בשחמל סנכנה סיטרכ ןושארה
 טלפ/טלק למנב בשחמל רבחתמו ומצע ינפב
 תונורתי דחא לכל .(58232 סופיטמ בורל)
 לכ תא קודבל ךילע ,הרקמ לכ לע .תונורסחו
 .ךל עצומה רחבמה

 הינש-די בשחמ

 ינוצרבו םורטקפס םגדמ בשחמ יתושרב
 ןיאש ןוויכמו רתוי ללכושמ בשחמ שוכרל
 תיינק ןומימל שורדה ףסכה תא יתושרב
 .הינש-די בשחמ תונקל ינוצרב ,בשחמה
 :יל ונעת םא חמשא
 ?הינש די בשחמ תונקל ץלמומ םאה | .א
 ?עודמ -- ץלמומ אל םא | .ב

 צ"לשאר ,קחצי רורד

 בשחמה תא קודבל ךתורשפאבו הדימב <
 די בשחמ -- רחא החמומ לצא וא הדבעמב
 .ףבצמל טלחהב ריבס ןורתיפ וניה הינש

 שש רודומוקל וגול

 בשחמ יתשכר ןמזמ אלו דולברוו רפוע ימש
 רפסמ ומסרפתש איה יתשקב .64 רודומוק

 .םיקחשמ תונכיתב רוזעל םילוכי רשא םיקופ
 תפשב רפס לע יל ץילמהל םילוכי םתא םאה
 ?ןנוכ ילב 64 רודומוקל וגולה

 רפוע דולברוו

 ומסרופיו םימסרופמ םיישומיש םיקופ 4
 םירפס םימייק .רודומוקה לע תונוש תובתכב
 .ךתויחונל ,םיקחשמ תוינכות םיליכמה
 דז/א 11-68 ץוזו6 תארקנה הנכות תמייק 4
 תפש לש הקיפרגה הניהו ("בצה תקיפרג")
 ('גירטרק) תינסחמ לע תקוושמ הנכותה .וגולה
 תאז הנכות שוכרל ןתינ .הכרדה רפסב הוולמו
 .הנכות תויונחב וא רודומוקה יקוושמ לצא

 ינגה תלואג

 תכרעמל רוסמל ליאוה דודשאמ לואש ילא <
 רולוק ינ'גה יבשחמ ישמתשמ -- םכרובע -
 תולאש לע תונעל הלוכיה הרבחה תבותכ תא
 :םכלש תושקבו

 סו סוד
 1.0 1:160וזסוספ 1.10, 86ח1/6ע 6

) 65061161 6080, 1100 

 כטזמע+וז6 124 51.5 61. אןכ

 (0629) 5 :ןופלט
 377472 06 :סקלט

 לש םירבח ןודעומל םשרהל םיצורה וליאלו
 :ינ'גה ישמתשמ

 א.וזוסמ א[ (-ס[סונז (6תו6 3678 (0זסק,

 231233 16חמו הת 516,

 ו

 אסזווחקתהמ 67 35. 1. אןכ

 הרטקפסה ירתסמ

 ,328 ואדיו הרטקפס בשחמ יתושרב
 גתמ ונשי ןותחתה קלחב בשחמה ירוחאמ *
 חמ .611-3/6114 תובותכה וילעש ירותסימ
 ?יִנויח אוה המְלּו הז גתמ דיקפת
 ומכ קיסייב או8א םהלש םיבשחמ םאה *
 הרטקפס לש םיקופה ומיאתי ואדיו הרטקפסל
 ?ךפיהלו
 תונכת תופשב שמתשהל לכוא דציכ *
 לכוא דציכ) .קיסייב לע לעופ בשחמהשכ
 ?(ולא תופש ןיבי בשחמהש בצמל רובעל

 הוקת"חתפ ,יסנלו השמ

 .היזיוולטב שו ץורעל גתמ והזש הארנכ <
 .תונושה ןורכיזה תופמ ללגב -- אלש יאדו <
 םע תושימש תופש הזיא קודבל ךילע 4
 ,טקסיד) םתוא הקיפנה הרבחה דציכו הז בשחמ
 .הלשמ ךרדב תלעופ הפש לכ .(?תינסחמ

 ₪ םישנא
 םיבשחונו

 סורטקפסה תואלת

 :לואשל ינוצרב
 בשחמב םיוותה תא ןיטקהל ךרד שי םאה א
 ?םיוות רתוי רוציל ךכו ,םורטקפסה

 בותכ םורטקפסה לש םוסריפה תועדומב א
 רוציל ךכו ,ולש םיעבצה 8 תא בברעל רשפאש
 ?תאז םישוע דציכ .םישדח םיעבצ

 ןרזלא :לש הלאשה לע תונעל ינוצרב

 .18 ןוזלגמ הזוחא תירק ,ןזזר
 רופיש שי .סקינזרטקד תדלקמב <
 לש םיקחמה תדלקמל סחיב רכינ

 הדיחיה היעבה יתעדל .םורטקפסה

 לש תוקבדמה םע איה ,דיתעב ךל היהתש

 ,חצנל תוקיזחמ אל ןהש תויה ,תדלקמה

 אל ,התוא תקוושמה דיירטפמוק תרבחבו

 (םויכ) תינוש תוקבדמה תא גישהל לכות

 תוקבדמ הרבחה קוושת דיתעב ילוא .דוחל

 .דוחל
 ?יגר םינוטילקת ןנוכ לכ רבחל לכות +

 1 םע ףוריצב ,ירוט 5232 ל רבחתמש

 הז רבדז ךא .םורטקפסה לש ואז

 םיטקסיד לע הנכות ןיאו תויה ,יאדכ אל

 .םיליגר

 תורעה

 דודשא ,ןמרזייק סוירמ

 םימגפ המכ אלולו ההובג ןותיעה תמר ,ללככ
 :תוחבשתב ירדגמ אצוי יתייה

 ?לפאל תוינכתה לכ ומלענ ןכיהל 4
 םינורחאה םינוחריב (עושעשבשחמ)
 תחתמ הלש המרהו תחא תינכות המסרפתה
 .םיה יִנָפל

 םא) בתכמל םינוע םתאש דע ,יתובר 4
 רואל .הכילה לקמל קוקז רבכ חלושה (ללכב
 ירבחו ינא ונחלש לפאל תוינכותב תרוצבה
 ןויסנ םוש ילב) םידשה יחסכמ תינכות
 םישדח 3 ינפל (רודומוקל קחשמה יוקיחל
 !הנוע ןיאו לוק ןיא -

 .2 רוספורפררקימ בשחמ קיזחמ ינא 4
 תונפל לוכי הציע וא הרזעל קוקזש ימ לכ
 .(03-749215 :לט) ילא

 רוקיסל םיכוז תוחפ םיצופנ םיבשחמ
 ?ילש רוספורפה םע המ .בחרנ םוסריפו

 .גרד לכב בתכמה לע וביגתש הווקמ
 ןח-תמר ,טרכייר גירש

 םיקחשמ תורשע םילבקמ ונא .רקיה גירש
 .עיגי םכתינכות רות םגו שדוחב

 ונל חלשת אל עודמ ,ךלש רוספורפה יבגל
 !החמשב סמסרפנ ?וילע םירמאמ
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 ה רי ידיה
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 דויצ לוהנ
 הקוזחתו
 בושעחונ תרזעכ

 ןורתס ₪[
 400 .לאינד ןולמ ."דיתעל םינפה םע -- ךוניחב םיבשחמ ורקימ" ןויע םוי :ןארידח

 .דמחנ .ןזור ךונח .המ עדוי ימ אל לכוא .םילהנמו םידומ'
 .ןיינעמ .הברה .הכורעתה ינג .הכורעת .[ם=
 .תיתוכאלמ הניב יאשונב ןויע ימי ינש .טמולפיד .םיבשחמו םישנא
 .85 סקיפוא
 .רבוגאה תכורעת
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 ...ונמתה

 .ס"טב טדיס תוכרעס 3 טניופ
 770657 לט לאומש תעבג 2 אפיל לפרק

 תא בזע .סקינורביפב תרושקת תביטח תוכיא תחטבא להנימ שאר .אריפש יחימע <
 .וסלוק =
 .םילשוריב םדק ףינס להנמ .קניסור יסוי
 .פוקצרווש ימי'ג םוקמב .רימט ל"כנמ .ןולא השמ
 ( הוטו 9 .ןכ ינפל יפקיה דויצ ללכ ל"כנמ .רודלאב ףרודסקינ קוויש להנמ .ןילביר בקעי =

 הםשושח 6ססאוקטזםהח
 בשחמ לע הזירכמ טוק

 ןושארה -ה

 לארשיב

 ... יפמ טטוצ

 ו
 תה דימה

 ."םדא חוכב רומח רוסחמ" .!=₪= תא תנגראמה הדעווה ר"וי ,ןריב דוד ר"ד |
 םידבוע תופידעמ לארשיב תורבחה" .פלה טרבוריסדאה חוכ תרבח ל"כנמ .ןמסוז רבע

 ."הנשה םידבוע 100 אביינ .םהלש הובגה הדובעה רסומ תוכזב םידנקו םיינקירמא
 אבייל ךרוצ ןיא .סקינוי יחמומ לארשיב שי" .לארשי .יא .יס .יס ל"כנמ .קרמ בקעי =
 - ,=%;ל"רחמ >>.(

 יאשר דחא לכו תוריש יזוח לש ןווגמ טירפת העיצמ לארשי מבי" ,מבי רבוד .יאני יבצ
 ".ויניעב הבוטב תורשקתהה תרוצ תא ול רוחבל

 ךירצ אלש המ לכ לש םגד איה לארשיב יוסימה תטיש" .י"צמא תפיסא .ןיל לאירוא
 = ".םישדח םיסמ 18 ולטוה תונורחאה םינשה שולשב .תושעל < =

 םדאה חוכ תולע" .הנכות אוצי יאשונב םיבשחמו םישנא חיש-בר .יאורלא ילא
 " .יסחי .ןורתי לכ ןיא ה 0

 ;םיידעלב סינכוס

 \ אא הז ג רק
 א"ת 10 ירויפיטנומ 'חר

 | 03-655244 ,663721 לט

 צואה יבחוב םישרומ םיציפמ|

 עג-לט
4 

 תקפסא 0 -
 תרושקת ירזיבצא 8 3 4 קו .. הריד ורבע

 דשוא4א--8א6 םירבחמ 5
 זז

 490702 | .הביסמ .ר"מ 0 .ןורשה תמרל- דקורקימ |
 287560,280640 .ביבא לת 64 רקסניפ''חרל .םיבשחמו םישנא =

 4451!! .ביבא לת 277 ןוקריה 'חרב סאלאפ ןולמל .יא .יפ .י

 םיניפ 8 םיעקתו םיעקש

 רטנירפלטלו םיפוסמל (סנמיס םגד)
 (הינמרג .מ)ד 9086!6ז1ח9ז תרצות

 *םינקתה ןוכמו תרושקתה דרשמ ,ופ | רושיאב

 ,ישיא םיבשחמו םישנא ןיזגמל -- אבה קזבמל תועיַדָי ל"נל םיקרב דגנ תונגה
 33325 .ד.ת .ביבא לת 64 רקסניפ 'חר ,יזכרמה ָרְודִמָה ,

 / יח < 1" -"61350-דהקימ

 ₪  םישנא %
 םיבשחונו 66

 ם:ל-ר:ע-ב ם-י-ע-ו-ר-י-א
 םסרפתמ םיבשחמו םישנא ןועובשב .םינוש תורוקממ םרוזה עדימ י"פע בכרומ םיעוריאה חול
 .םיעוריאה לש יעובש ןוכדיע

 ידכ ,תופרוצמה תובותכל םאתהב ,עוראה תא ךרועה םרוגה םע תורישי רשק רוציל ןיינעתמה לע
 .המשרה ירדס תאו םוקמב ודעומב םייקתמ עוראה ןכא םא אדוול

 00 הקטז שא 6 יה
 יי 505,80585 שץ.
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 ,םילועמ ,הנוכמ תפשב קר תוינכות -- םיטקסיד
 ,הינתנ ,ןמרוי קילומש .ההובג הקיפרגב
 .053-92834 רא 3

 יוצר ,וימאותו לפא ילעב םע רשקב ןיינועמ
 שרוח ,4 הרעיה לועשמ יבארש יטומ .םילשוריב
 .02-875708 ,םילשורי תומר

 הפלחה/הינק/הריכמ :הנכות

 תפשב תוינכות הפלחה וא הריכמל םורטקפס

 ,הסיט תייצלומיס ,טמ-חש ,טיבוה -- הנוכמ
 השוע סרוה ,ללחהמ םישלופ ,או/ \או6 אוואט
 יבג לע םירחא םיקחשמ תרומת ...דועו ,יקס
 ?/\א%0)א תינכותב דחוימב ןיינועמ .תוטלק
 .(! ברעב 9:15) 065-73004 רמות

 יקחשמ ,64 רודומוקל תונכות :הפלחהו הריכמל
 .םיקילדמ םיקחשמו ,תופש ,םייפארג תואקתפרה
 .03-720137 יעור

 .לפא םאותל ההובג המר לע הנכות תונקל ןיינועמ
 ןכומ .('וכו טרופ ,לקספ) תופשב רקיעב ןיינועמ
 .ד.ת .המיאתמ הנכות לכ רובע ךרע הווש עיצהל
 .84191 ש"ב 6

 ,םיקחשמ ,רוביד ,תופש 32/64 ןוגארדל
 ...דועו הבישח תונכות ,הקיסומ ,תואקתפרה
 !שש לבקו תונכות שמח שוכר ! עצבמ
 ןיינועמ .ןוגרדל םירפסו תורבוח הריכמ/הפלחה
 ריפוא !ילא הנפ ?הבוט המרב קיסייב דומלל
8,, 

 ,קיסייבל םירלייפמוק :הריכמ/הפלחהל ! + ! לפאל
 116111 ,(67/ א אלל) וגול ,לקספ
 הקיזומ תריציל תוינכות ,51או1 דס
 םיקחשמו הריהמ הלעפה תכרעמ ,הקיפארגו
 ,77 השמ-רשה ,רטרב רפוע .דועו ,םיללכושמ
 .03-749686 ,ןג-תמר

 תונכות ,ריבס ריחמב רוכמל וא ףילחהל ןיינועמ
 יל שי) .א1.800 יראטא בשחמל םיטקסיד יבג-לע
 יתושרב .(תוידומיל םג ,תונכות ! ! 200 לעמ
 לאיזר 'חר ,דיוד ! ! !רתויב םישדחה םיקחשמה
 .03-514176 ,םי"תב ,אישנה-תמר 8

 הנוכמ תפשב םיקחשמ רוכמלו ףילחהל ןיינועמ
 .תויפארג תואקתפרהב רקיעב ןיינועמ .ןוגארדל
 ןוגרדה לש םיקופהו םיקיפה תמישרב םג ןיינועמ
 יבא .הנוכמ תפשב םיקחשמ השולש תרומת
 .03-908097 ,49507 ת"פ ,48 םעה-דחא ,ןמצרג

 תא ךישממ רשא דוק ידיב .יליוו ט"אס ט"אג
 לבקת רלוד 5 תרומת .תחא הליספ אלל קחשמה
 דעוימ -- .ב.נ .בתכמה חולשמ םואיתל לצלצ .תאז
 :04-988659 .דבלב 'ק 48 םורטקפס ילעבל

 לפא בשחמל קופהו קיפה תא הצורש ימ לכ
 ןרוא .לקש 1500 + ותבותכ תא ילא חלשיש

 .77121 דודשא ,6751 .ד.ת ,6 רקד 'חר ,ךברוא

 0-ל:5 לק
 יי

 וא רלייפמוק ,וגול ןוגכ בשחמ תופשב ןיינועמ
 ןיינועמ ןכ ומכ .1011 + 'גירטרקו םיטקסיד ןנוכב
 י םיקיפה תמישר ,םיקחשמ ,תוינכות תונקל
 ברעה תועשב) 052-23443 איגש רמתיא .םיקופהו
0 -- 22.00), 

 ןוגרארד םע תורכיה ןויער" רפס רוכמל ןיינועמ
 ,לקש 7500 ריחמב ,ןמטור ףסוי לש 4
 איג +11 לפא בשחמל תונכות ףילחהל ןיינועמו
 ,055-42815 דודשא לגס

 64/32 ןוגארדל תונכות ףילחהל/רוכמל ןיינועמ
 לש רחכמ ךותמ .םינוטילקת וא תוטלק יבג לע
 לש רתויב תושדחהו תובוטהמ ,תוגכות 0
 ןלוכ ,םיקחשמו הדמול ,תויקסע :ןוגארדה
 .04-935392 ינולא ירוא .רלבמסאב

 הקתעהל לפא םאותל ,תוימושיי תונכותב ןיינועמ
 יללוחמב דחוימב ןיינועמ .ריבס םוכס תרומת
 בושיח יפדבו םילילמת ידבעמב ,םינוש םימושיי
 ,52273 ג"ר ,8 הרוא-ראב ,רומדת יבוק .ינורטקלא
4 

 םינוטילקת יבג לע םיקחשמ הפלחה וא הריכמל
 111611 םג ןכ ומכ 600/800%1, יראטאל

 .03-455053 רדד ודיע .2

 לפא יבשחמל םיבר םיקחשמו תונכות יתושרב
 ץוביק ירפ דהוא .ףילחהל ןיינועמ .וימאותו
 .051-44348 ,79180 ןולקשא-ףוח .נ.ד ,המחור

 םורטקפסל תוינכות רוכמל וא ףילחהל ןיינועמ
 ביבא-לת ,םייתעבג יבשותל ןתנית תופידע .'ק 8
 .(צ"החא תועשב) 03-310021 םענ .הביבסהו

 ןכ ומכ .ריבס ריחמב רוט 80 סיטרכ תונקל ינוצרב
 ןרוא .לפאל תונכותו םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ
2 

 הקיתעמה יראטא יבשחמל תינכות הריכמל
 לט :םיטרפל .םיטקסידו תוטסקל םי'גדירטרק
7. 

 הנוכמ תפשב תוינכות ףילחהל וא/ו רוכמל ןיינועמ
 תחא לכקמ תוינכות 10 הנוקה לכ .32 ןוגארדל
 לש קופה תמישר תא לבקל םג ןיינועמ .םניח
 .053-96244 הביטח רימת .ןוגארדה

 תרומת ישיא בשחמ לש תילמשח המיכסב ןיינועמ
 .03-761397 לייא .ריבס ריחמ

 .יראטאל ההובג המרב םיקחשמ תונקל ןיינועמ
 תירק ,םירוא תימינפ ,62 למרכה ,הדיבז ןלוג
 .32000 ןועבט

 תונכות ףילחהל ןיינועמ 64 רודומוק לעב
 שי .הפיחמ םידלי םע רשקתהל ןיינועמ .םיקחשמו
 תונכות ףילחמ .תונכותו םיקחשמ 200 ךרעב יל
 .04-80291 ,הפיח ,םיה ךרד .פייטל

 לש םיביהלמ םיקחשמ 140 הפלחה/הריכמל
 .85 קחשמ לכ ,תוטלקו םינוטילקת ג"ע יראטא
 ,םידומיל ,םייקסע ,תויצלומיס ,םיקחשמ
 תופידע) יראטא לש הלועמ הקיפרג ,תואקתפרה
 .059-73578 ,תליא ,ןלוג ינד .(םינוטילקתל

 חול דחוימב םידליל תוידומיל תוינכתב ןיינועמ
 "ב סג ןיינועמ 800א%1. יראטאל ןובשחו לפכה
 המרבו םיידמימ תלת םיקחשמבו 1/\אא 20%[
 .02-861372 יסוי .םיטקסיד לע יוצר .ההובג

 םיקחשמ לוזה ליזב רוכמל וא ףילחהל ןיינועמ
 ןיב קחשמ לכ ריחמ ."ק 48/16 םורטקפסל
 ,15 ןומרחה ,דרבסיו זרא .םילקש ןיב 0
 .03-592502 ,59647 םי-תב

 6:  םישנא
 םיבשחנו

 ת ףילחהל ןיינועמ <

 1 ב 64 רודומוקל
 וא ,לאימרכ 557 .ד.ת ,ןובנ דהוא .ןהשלכ תויתיב
 04-989691 ,26/26 בצחה לועשמ

 ת וא םיקחשמל הר

 וו לפאל הנכות ףילחהל ,תונקל ,רוכמל ןיינעמ <
 8419| עבש-ראב 9216 .ד.ת ,לואש

 בשחמ רובע רתויב תושדחהמ ןווגמ תונכות רחבמ +

 תונכותו םיבר םיקחשמ יתושרב .םורטקפס
 ןיינועמ) רוכמל וא ףילחהל ןיינועמ .תויקסע
 הדוהי .(₪1 /ש א/\א הנכותב תופיחדב

4 

 ,ןונמא .20 קיו-ל םיקחשמ הריכמל וא הפלחהל *
2-06 

 םיקחשמ + 20 קיול ילטיגיד פייט :הריכמל =
 יא// לפא-ל םיקחשמ (2 .קיטסדיו'גו תוינסחמ)
 ,02-430604 ןהכ רינ .(םיטקסיד)

 ₪6 -1 ₪ קחשמ :הפלחה וא הריכמל =
 .052-35014 ,לט .יראטא יבשחמל

 לייא .'ק 48 םורטקפסל תוינכות ףילחהל ןיינעמ +*
 .03-906563 ,49350 ת"פ ,20 םייח ץפח ,ןיול

 ןייגעמ םיקחשמ 529 + ןנוכ + 64 רודומוק לעב <
 דעב ופילחהל וא ,דויצה לכ םע 8350-ב ורכומל
 יקחשמ ןתונ ןכ ומכ .םיננוכ + 2 יסיפ מבי
 רמוז רימא .םירכח תשיכר ךרוצל רודומוק
 .(תבשב אל) 4

 64 רודומוקה לש %ץ%-ה תלכט תא לבקל ןיינועמ =
 .תורידנו תופי תונכותו םיקחשמ ןתא הרומתב
 (ברעה תועשב) 04-740354 רפוע

 לע 64 רודומוקל הכיהלמו השדח הנכות ונתושרב =
 .הינק וא הפלחהל ,פייט לע םגו םיטקסיר ןנוכ יבג
 .051-12950 רפוע וא 053-34656 יבא

 ,תונומת ,לאקספ ,וגול ! 77 ןרטרופ לפאל הריכמל =
 םיינורטקלא תונוילג ,םילילמת ידבעמ ,םירלייפמוק
 הסנכהל תונכות ,סיטיליטוי לפא ! ! תירבעב םג
 1וצ יא 12008 לש ץבוקה ךותמ קחשמ לש האצוהו
 .063-14717 ןנור לפוקורפ .תויפרג תונכות

 םיקחשמו תוינכות ףילחהל וא רוכמל ןיינועמ <
 א"ת ,21263 .ר.ת ידוא .תוטלקב 800א%1. יראטאל
622 03-457513. 

 תונכותו םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ .64 רודומוק <
 .04-719777 ךייר ינב .םיטקסיד לע ףידע

 םידבוע 50 תורוכשמ בושיחל תינכות .םורטקפסל =
 ,רקוי תפסותו םירלור ,וטנמ תורשפא ,שדוחל
 תספרמב רשפא .הנש ףוסב יטמוטוא 126 ספוט
 (תבשב אל) 01-711193 דירפ ןויצ-ןב .ךומנ ריחמ

 תונכות רוכמל/ףילחהל ןיינועמ .64 רודומוק
 פייט לע לובוק תפשב ןיינועמ ןכו םיקחשמו
 .03-846168 ,ןולוח ,רינ .דבלב

 רוכמל וא 64 רודומוקל תוינכות ףילחהל ןיינועמ
 ףוח נ"ד יניס ילא ,השדע ןתיא .51.5-ב תינכת לכ
 .051-29666 הזע

 ירוא .32 ןוגארדה לש םיקופה תמישרב ןיינועמ
 059-76683 ,1055 ,234/2 תליא ,1055 .ד.ת ,לייא

 רתוי לש תנכדועמ המישר תלבקל .31/64 ןוגארד =
 ,תופש ,סיקחשמ) רלבמסאב תוינכות 200-מ

 הנוקה לכ) תלייובמ הפטעמ וחלש (המודכו תירבע
 בקעי .(קיסייב תוינכות לכקמ רלבמסאב תוינכות
 4 .03-907763 ,4953) ת"פ ,26 רלוס הטיירנה ררל
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 הנכות תטסק תונקל ןיינועמה לכ .םורטקפס
 10/41 ,ןאמ-קאפ :ןוגכ תוינכות תללוכה
 ,ןיילק רהוז .850 חלשי אווא סרו או6 1 +
 ,70490 תונייע ראוד ,תונייע יאלקח ס"יב
39, 

 יראטא יבשחמל רתויב תושידח תונכות יתושרב
 ךניה םא .(דבלב תוטלק לע) רלבמסאב או.
 .052-454816 ,רשא -- לצלצ ,ןיינועמ

 -ו 81. 8-א \או תוינכותה תא רוכמל ןיינועמ
 -ב יראטאלו רודומוקל א 1 0 < 0560
 .03-997090 ףסא .תחא לכ 0

 תונכות וא םיקחשמ לש תונכות ףילחהל ןיינועמ
 ,לגס איג .רהמל אנ .+ 1[ לפא בשחמל הדובע
 .055-42815 ,77513 דודשא ,54 רקד

 לכ םורטקפסל תוינכות ףילחהל/רוכמל ןיינועמ
 ףסא ! םניח תחא שמח לכ לע 'ש 1000-600 תחא
0.,. 

 תוללכושמ תוטסק שש + ,יראטא קחשמ הריכמל
 תוינכות ףילחהל ןיינועמ .יוגיה תוטומ השלש
 ג"ע תוינכות 100-כ יתושרב .800%1. יראטאל
 ,מביל 5.25 םיטקסיד הפלחהל .םיטקסיד/תוטלק
 ישי .יראטאל תוינכות תרומת ,לאקספ ,רלמבסא
8,. 

 ןוילגב ?םילילמת דבעמב ןיינועמ .20"קיו
 :תופשב ,24*40 ךסמ ?הסיט-המדמ ?ינורטקלא
 םיסיטרכ ?שא. ,ץוסוו  ,שוו.סד ,אסאדא
 ?(א 61071.1 ,ןמ-קאפ) םיחצופמ
 .מ ןתיא .האלמ המישרל בותכ .רוכמל/ףילחהל
 .80750 דרע ,97 .ד.ת

 תפשב 32 ןוגרדל םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ
 ליא .םיקחשמו תונכות 150 לעמ יתושרב .הנוכמ
4.,. 

 ללוכ 1150177 4861.זב ןיינועמ .םורטקפס

 .א!(0א8 רלבמסאסידב ןיינועמ ןכ ומכ .תוארוה

 .04-733055 רלדא לג .תונווגמ תוינכת יתושרב

 800א1. יראטא בשחמ לש םיקחשמ הפלחהל
 ,דלאס רפכ ,רייפ רירפצ .הנוכמ תפשב
12,,. 

 א1, יראטא יבשחמל םיאבה םיקחשמה יתושרב

 ,11-510+ ,.5.1.א! (רוביד רזייסיטניס) -

 ,רשא .םיפסונ םיברו או א 000 8

6. 

 םיקחשמ תונקל וא ףילחהל ןיינועמ .םורטקפס
 :םיקחשמב רקיעב ןיינועמ .הנוכמ תפשב
 יקחשמו צ-=1ו.ש ץט-6א1.6 ץו.אאפדסומ*
 ,282/26 קוק ברה ,ןמרזייק סוירמ .תואקתפרה
 .דודשא

 תומאתומה תויעוצקמ תוינכתב ןינועמ .םורטקפס *
 תוטלקמ הקיתעמה הנכותב ןכו ןנוכ ורקימל
 .תונוש תונכות לש בר רפסמ יתושרב .ןנוכ ורקימל
 .03-246768 זר ריאמ

 ודיע .+11 לפא ימאותל םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ <
 .60986 ,ןוסונומ הונ ,2439 .ד.ת ,1 רבונצ ,ןירג

 םילועמ םיקחשמ הפלחה/הריכמל רודומוקל =
 -או א ,טיילפ דטיילומס ,סרטסאב-טסוג :תוטלקב
 רוביד תנכות ,ספילקופא-טרופ ,?.אאסא ,או טש
 :תופש .דועו ,קיסייב תינכותב בולישל תללכושמ
 דוד .קיסייב-רפוס ןכו ,וגול ,לקספ ,'טרופ
42, 

 .ךרע הווש תרומת .\+ לש תונשי תורבוחב ןיינעמ <

 .03-878713 המלש
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 יתושרב 11 לפא .בשחמל תונכות ףילחהל ןיינועמ
 ,םילילמת דבעמ ומכ םיקחשמו הדובע תונכות
 ומכ םקיחשמו םינותנ תרימשל תינכות
 .055-42815 לגס איג .תואקתפרהו הדאיפמילוא

 ןיינועמ ןכ ומכ .64 רודומוקל ןנוכ תונקל ןיינועמ
 ועיפוהש םיקחשמה יתושרב .םיקחשמ ףילחהל
 ,ןזור ןח .הנורחאה "םיבשחמו םישנא" תרבוחב
 ,15105 רןדריה קמע .ג.ד ,תרנכ תבשומ
7,, 

 .64 רודומוק ילעב םע תונכות תפלחהב םיניינועמ
 ףסא :ל וא ,08-473821 ןליא :ל ונפי םיניינועמה
 .76291 תובוחר ,11 גרכנזייא סיקטלז

 םילילמת דבעמ ,תונוש הקיפרג תונכות יתושרב
 "הלועפ" תואקתפרה ,םיקחשמ ,תונכות ,ינושל-וד
 לגס איג .םפילחהל ינוצרב .+1| לפא בשחמל
 מ

 ויסק יבשחמל תירבעל הבסה הריכמל !! !שדח
 םיטרפל .הנכות תועצמאב 1:-1000-ו 0
 ,71390 דול ,48 תיז הונ ,'ג'גח לבוי :םיפסונ
4,. 

 8 יסיביב בשחמל הנכות רוכמל/ףילחהל ןיינועמ
 םישידח םיקחשמ ללוכ תונכות 150-כ יתושרב
 ןכו הנוכמ תפש דומיל רפסב ןיינועמ ןכו רתויב
 לאירבס .דודשאב יסיביב ןודעומ םיקהל ןיינועמ
 .055-33242 ,רקמטס

 קיסייבב םיקחשמו םירפס .יא.יטל הריכמל
 לעמ הנוקה לכ ,עצבמ יריחמב בחרומ קיסייבבו

 ,יבא .םניח ףסונ קחשמ לבקי םיקחשמ השולש
 .03-895105 ,םי-תב ,26 ןהכ ילא

 ,ןרוג רפוע .לפא תוינכותל המיסח תינכותב ןיינועמ
 .057-420262 ,85310 בגנה .נ.ד ,אישנה לשא

 הפלחה/הינק/הריכמ : הרמוח

 ,תילגנא ןוגכ דומיל תוינכותו יוגיה תידיב ןיינועמ
 לואש .32 ןוגארד בשחמל תונכית תופשו ןובשח
 .03-944385 יסאילא

 הבר הנכות + ימינפ פייט + 'ק 64 127700 פרש
 16 אריפש ,גרברבליז ליא .הכרדה + םירפס +
 .03-951740 ,צ"לשאר

 + םיסייפרטניא ינש + 'ק 48 םורטקפס הריכמל
 .תיקסיע הנכות + םיבר םיקחשמ + קיטסיו'ג
 .04-988659 ,ריאמ :םיטרפל

 שדח .וימאותו לפא ילעבל .העיסנ בקע הריכמל
 +08184 16/1. 41. יסיטרכ .850 ררוואמ .הזיראב
 תונמדזה .828 רוטלודומ ₪ 550 וא 0%
 .03-642386 ודיע .תרזוח יתלב

 וא ןכל-רוחש וא תינועבצ היזיוולטב ןיינועמ
 םי'גדירטרקב ןיינועמ .12"-16" רוטינומב
 ,ילגנא-ירבע םילילמת דבעמלו ,רלבמסאל
 חמצ .64 רודומוק רובע פייטל וברוט תינכותבו
 ,32000 הפיח ,ןוינכטה 5/4 לגס תונועמ ,ןבואר
4, 04-510379, 

 + 400 יראטא תספדמב הפלחה וא הריכמל
 .052-35014 ,לט :םיטרפל .תופסות

 הזיראב .11994/ סטנמורטסניא ססקט הריכמל
 קשמ לוהינ 'גדירטרק + בחרומ קיסייב + תירוקמ
 + יוגיה תוטומ 2 + תישיא היקית לוהינ + תיב
 לארה .עיתפמ ריחמ .תבחרג תורפס + פייטל לבכ
 .(צ"החא) 1

 ₪  םישנא
 םיבשחטו

 + בשחמל רוביח + יראטאל ןנוכ תונקל ןיינועמ
 יראלו יי'ג ר"ד ןיב יראטא לש לסרודכה קחשמ
 .067-42777 ,הנומש תירק ,ןועמש .דריב

 קיסייב + 11994/ א סטנמורטסניא ססקט הריכמל
 + תורבוחו םירפס + םיבר םיקחשמ + בחרומ
 ,רימת ןר .קיסייב דומילל הטסק + פייטל םירוביח
5 

 + סיפרטניא ינש + ,'ק 48 םורטקפס הריכמל

 .%420 תיקסיע הנכות + םיקחשמ 250 + קיטסיו'ג

 .04-988659 ,ריאמ .שדח בשחמה

 ,שדח טעמכ .ןנוכ + 11 ןדלוג בשחמ הריכמל
 רימא .וצימחת לא !תונמרזהב .דואמ בוט בצמב
 .ג.ד ,םירפא הלעמ ,127 .ד.ת ,34 םורטשא ץיבוביל
 .02-941397 ,ןדריה תעקב

 םיקחשמ + !שדח 600%1. יראטא רכמיהל בייח
 .02-418651 זרא .לקש 100,000 .תונכותו

 ןכ ומכ .הינש-דימ שוטניקמ בשחמ שוכרל ןיינועמ
 יכרצל שוטניקמה תונכות תמאתהב עייסל ןכומ
 .תורשקתהל ןופלט ןייצלו ,בתכב תונפל .שמתשמה
 .90917 באז תעבג ,235 .ד.ת ,ץישפיל ינור

 רוביח + סטנמורטסניא ססקט בשחמ הריכמל
 םע תוטלק + פייטל לבכ + קפס + היזיוולטל
 םירפס השולש + קיסייב דומיל תטלק + תוינכות
 !חר ,ןריבא ןולא .בחרומ קיסייב לש תינסחמ +
 ,38427 הרדח ,רצואה תנוכש ,םולבניליל
5,. 

 טומ ,םינוטילקת ןנוכ ללוכ לפא םאות הריכמל
 תורפס ,/1. סיטרכ ,קורי 12" רוטינומ ,יוגיה
 .(ברעה תועשב) 04-80834 ןירתסא ריאמ .הנכותו

 הנכות + םירוביחה לכ + 32 ןוגרד הריכמל
 בצמב .םיבר םירפס + יוגיה תידי + הרישע
 .03-9227864 ,ידנא .שרחכ -- הלועמ

 קשמימ ללוכ 'ק48 םורטקפס בשחמ תונמדוהב
 םיטקסיד ללוכ ! ! הזיראב !שדח םיטקסיד ןנוכו
 ,80 רורדה ,ןרק איג .תורפסו תובר תונכות תופש
 .051-33857 ,78383 ןולקשא ,רדירפא 'ב ןוכסח

 תוטלק ,יוגיה תוידי ללוכ .32 ןוגארד הריכמל
 .8400 .ןבל-רוחש היזיוולטו םירפס ,םיקחשמ
 .03-725929 ילא ןוראוב

 ןנוכ + 32 ןוגארד בשחמ תכרעמ הריכמל
 + (רלבמסא ללוכ) הנכות + 5%" םיטקסיד
 תורפס + קיטסיו'ג + קורי 18-1205א/ קנ רוטינומ
 .(רלבמסא וא/ו קיסייב דומיל ירשפא) עדי +
 .נ.ד ,השמ-רוצ בשומ ,רקילופ יש .8900 :ריחמ
 ,053-88202 ,ןורשה-בל

 הנוכמ תפשב תוינכות ףילחהל וא רוכמל ןיינועמ
 לבקמ תוינכות 10 לעמ הנוקה לכ .ןוגרארדל
 ןיקתיו רפכ ,הביטח ,רימת .קיסייבב תוינכות
0, 053-96244. 

 + ,'ק48 םורטקפס ריילקניס בשחמ הריכמל
 רשפא .תונכות תואמ + פייט + (ןבל ריינ) תספדמ
 .063-88120 ,ןר .דוחל רבד לכ

 2 ,םורב תירבע קו'ג 32 ןוגארד הריכמ/הפלחהל
 ינועבצ רוטינומב .םירפסו תוינכות ,יוגיה תוידי
 04-729774 בקעי רטפ .ךרע הווש וא (א08)
 .(ברעה תועשב)

 תוירחא + ןייוצמ בצמב 32 ןוגארד רוכמל ןיינועמ
 + םיקחשמ 90 + קיטסיו'ג + הרבחהמ הנש יצחל
 םדוקה לכ !! !האיצמ ריחמב םירוביחה לכ
 .04-82106 ,ןור ! ! ! הכוז

 וואו. /-₪->>*>/ְ;/0:>/7

 0.ל:5 0.ליק

 בע םע 2 בשחמב ןיינועמ ,'ק 48 תוחפל יקסע וו ןורוד .תירבע םע יוצר 20-קיו בשחמב ןיינועמ < יוצר ,'ק 48 תוחפל יקסע וא ישיא בשחמב ןיינועמ =< ./7271100 ויסק בשחמל םיטקסיד ןנוכ ! ! ! שורד
 3 03-483444 יש .לוזב ,םורטקפס וא לפא םאות ,לבוי י'ג'גח :לא ירשפאה םדקהב רשקתהל אנ
 (ברעב) .08-222724 ,11390 דול ,48 תיז הוונ

 תונכותו םיבר םיקחשמ יתושרב .םורטקפס ןגוכ + חכ קפס + 'ק48 םורטקפס בשחמ הריכמל * חכ קפס ,'ק 16 הבחרה 2781 שדחכ הריכמל בשחמ רובע רתויב תושדחהמ ןווגמ תונכות רחבמ <
 ןיינועמ) רוכמל וא ףילחהל ןיינועמ .תויקסע
 הדוהי .(81. ₪ או אא הנכותב תופיחרב
04 

 דומילו הכרדה רפס ,היזיוולטו פייטל םירוביחו
 םעונ .ריחמ תפסותב תונכית ,865 תילגנאב קיסייב
 .02-711920 רשימע

 ,עשוהי יקסבליסו .םירפס 4 + הזיראב שדח
 לחה) 052-454835 ,43370 הננער ,3 בונבוד
 .(20.00 העשמ

 יסלפ/יפלס רודמב םוסרפ ספוט
 אמ האמ האמ האמ הממ הממ האמ האמ הממ ואח האח האח האח האש האח האמ האמ האש התא החמש אחא וחש האחמ

 בעל א גוג םילמ 30 רע ליכמה א ספוט לע אירְסו רורב רי-בתכב בפוכיהל ובייח ךיזתועווה לכ

 בלב םיייטרמ םיזארוסמ תוערוה םילבְסמ וגז םילמה םיטולטב ללכיהל םיבייז רגומלט

 כ רגל רע אנא ארומה וכותל תוירחטב דואעונ הניזא\ \השלכ רעומב יהטלב

 החלצהב יטלמ/יטלט א יכזמ ילזאמטה

 רורומ ררול ארצה יחרוחו ד - - "א הז"
 כ

 . , ו ,

 ו
 | ה ןשי | וש[ ₪

| 
 ו םטככממ : 8 ונורה רח כ | ב ב / [/ 0 4

 | ה ב

 +, ,,- יי ו
 קִּז /?(/(/(/(ּ/77ּ7ּ

 םיבשחמב םישמתשמה דוגיא ישגפמ חול

 םיישיא

 רודומוק תצובק ישגפמ יראטא תצובק ישגפמ
000 

 22.4.85 - ינש םוי
 15.4.85 - ינש םוי

 1.585 -  יעיבר םוי

 לפא תצובק ישגפמ
 ו סה 00 קו

 2.5.85 = ישימח םוי 777777777 7 77

 לש א"נע זכרמב םיכרענ םישגפמה לכ
 ,30 תידוהי 'דש ,הדובעה ןוירפל ןוכמה

 .ביבא-לת
 .(הנרוא וא יבא) 330071 .לט :םיטרפל

 תצובק ישגפמ
 םורטקפס/ריילקניס

 2.5 -- ישילש םוי

 9 6  םישנא
 םיבשחובו

. 



 המצוע
 ךתושרל תדמועה
 - --.. |-רגאמ הניה ₪0045= ווו
 1 תכרעמה :יתימא המצוע

 סינותנ ידסמ לוהינל רתויב הקזחה
 תרשפאמה ,16--8וז ורקימ יבשחמב
 אלל ךתח לכב עדימ בואשל
 .תונכית תעידי אלל ףאו צמאמ
 08455 וו לש חותיפ הניה 00456 ווו
 ברה עדיהו ןויסינה לע תססבתמו
 בשתנה ,הז רצומב ורבצנש
 .סינותנ ידסמ אשונב אתכמסאכ

 :08455 ||ו-ב
 .דחא ץבוקב תומושר דראילימ לעמ *
 .המושרל תודש 128 *
 .ירמונפלא הדש לש הנתשמ ךרוא + (עובק) המושרל םסיתב 4000 *

 .תחא הנועבו תעב סיחותפ סיצבק 0
 .איש תוריהמב סיסקדניאו ןוימ *
 .סילהונב לופיט *
 .סייטמוטוא סינתשמו םסירטמאראפ תרבעה *

* 

* 

* 

*% 

 אחא בוקב .םילהונ 32 לולכ קית
 .תידיימ םילהונל השיגה ןכלו ,חותפ ראשנ חותפ-צבוק
 :יתודידי סינותנ דסמ

 תויוות ללוחמ 6 תוחוד ללוחמב רופיש 6 סימושיי ללוחמ 6
 .דועו ךסמה סע הדובעב רופיש ₪

 .08455 ווו-ל 08455 ן| תוינכות תבסה *
 .תירבעב הכימת *

 ו

 .ורקימה תנכות ינרצי לודג ,א5חד0א-ז דש תיבמ 08455 ווו

 אדא אמ
 .םישרומה םסיקוושמל וא לנוישנוטניא ירפל הנפ -- 68485 וו תמצועמ תונהיל ידכ

 .03-285282 ,א/ית 29 ךבילרק ,רטג :ביבא-לת :םישרומ םיקוושמ :ידעלב ץיפמ
 29 הריציה ,םיבשחמ ורקימ תוכיא ,037285151 ,א''ת 7 ךבילרק ,וגרל

 04-337123-6 ,35 יקסבוחינרשט ,ןיילורקימ : הפיח .03-721536 ,גייר 7 לנויוענרוטניא ירפ

 .02-247041 ,3 יאני ,לארה וגרל :םילשורי

 .תורודהמ ןוכדעו יוביג שמתשמל הנקמ השרומ קוושמ לצא הינק קר

 ירפ תובינמש תונכות -- לנוישנרטניא ירָּפ

 03-251448 :ביבא-לת ,08-452877 :תובוחר
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 םיבשחמב ןיינעתמו קסועה לכל הבוח רפס -- בשחמה ןוקיסכל תא וישכע ןמזה

 י'בשחמ תדיחי להנמ דעו קיטייב ןתינכותמ'' רפסה תא,םניח ,לבקתו
 ('ש 8,067 יגולטקה וריחמש) םיבשחמה ףנעב םיקוסיעהו תועוצקמה ךירדמ

 םירשחמו םישנזצ תיירפס - רול םיזציצומ דלפ היכד == ><

 שא
 61332 א"ת 33325 ד"ת ,םיבשחמו םישנא תירפס

 טייע האחמה בייצר .ייבשחמ תדיחי להנמ דע קיסייב ןתינכותמיי תא ,םניח ישכ ,ותיאו בשחמה ןוקיסכל תא יל וחליש אנא
8 

8 
 יפל) יש

 .בשחמה ןוקיסכל לש סיקתוע רובע ,(קתועל יש 5 ב
 ןופלט יסמ ימש -

 = צה 0 הנו כ

 ו 1-0 ו ו-2 ריע 3

 םידומיל/הדומע םוקמ .= יי

 הרה" לראת דיקפת ג

 לוי( רב. / ב


